
Důvodová zpráva 

BJ/1369/2020 

 

Rozpočtové opatření č. 36 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – převod finančních 

prostředků v rámci rozpočtu MČ (odbor OHSaI) ve výši 255,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

RMČ dne 23. 3. 2020 rozpočtovým opatřením č. 14 (Usn. RMČ/54/2/1012/20) schválila přesun finančních 

prostředků na „koronavirus“. Mezi přesouvanými částkami bylo 255,0 tis. Kč z prostředků OHSaI, které zbyly 

z investiční akce „psí hřiště Čuřinka x Lhotská“. 

Popis výchozího stavu: 

Finanční prostředky z dotace hl. m. Prahy na „koronavirus“ již byly připsány na účet MČ a tyto vlastní 

prostředky tak mohou být použity pro jiné účely. 

Popis navrženého řešení: 

Je navrhován převod finančních prostředků a to tak, že bude snížena položka u kapitoly 07 – bezpečnost, (odbor    

kancelář úřadu), ODPA 5213 (krizová opatření), POL 5139 (nákup materiálu j.n.), ORG 127 ve výši 255,0 tis. 

Kč a navýšeny položky u kapitoly 04 – školství, mládež a sport (odbor hospodářské správy a investic), ODPA 

3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 162010 (venkovní 

sportoviště ul. V Lukách) ve výši 30,0 tis. Kč, u kapitoly 08 – hospodářství (odbor hospodářské správy a 

investic), ODPA 3612 (bytové hospodářství), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 1982003 (stavební 

úpravy OMH Lipí /vytvoření bytu v areálu OMH/) ve výši 150,0 tis. Kč, ODPA 3639 (komunální služby a 

územní rozvoj j.n.), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 1982005 (psí hřiště Čuřinka x Lhotská) ve výši 1,1 

tis. Kč a u kapitoly 09 – vnitřní správa (odbor hospodářské správy a investic), ODPA 6171 (činnost místní 

správy), POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) ve výši 73,9 tis. Kč.  

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 
36 přesun finančních prostředků  

z Kapitoly 07 – bezpečnost, (odbor    kancelář úřadu), ODPA 5213 

(krizová opatření), POL 5139 (nákup materiálu j.n.), ORG 127 

 

 

do Kapitoly 04 – školství, mládež a sport, (odbor hospodářské 

správy a investic), ODPA 3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví 

obce), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 162010 

 

do Kapitoly 08 – hospodářství, (odbor hospodářské správy a 

investic), ODPA 3612 (bytové hospodářství), POL 6121 (budovy, 

haly, stavby), ORG 1982003 
ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 6121 

(budovy, haly, stavby), ORG 1982005 

 

do Kapitoly 09 – vnitřní správa, (odbor hospodářské správy a 

investic), ODPA 6171(činnost místní správy), POL 5137 (drobný 

hmotný dlouhodobý majetek) 

 

 

 

-  255,0 

 

 

 

+ 30,0 

 

 

 

+ 150,0 

 

 

+ 1,1 

 

 

+ 73,9 

 

 

 

Kapitola 07 – bezpečnost, (OKU) 

běžné výdaje  

 

 

Kapitola 04 – školství, mládež a sport, 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje 

 

Kapitola 08 – hospodářství, (OHSaI) 

kapitálové výdaje 

 

 

 

 

Kapitola 09 – vnitřní správa, (OHSaI) 

běžné výdaje 

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 


