
Důvodová zpráva 

BJ/1467/2020 

Rozpočtové opatření č. 41 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 287,3 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Odbor hospodářské správy a investic připravuje smlouvu o dílo na provedení povrchové 

úpravy podlahové plochy chodby 3. NP v ZŠ Ratibořická 1700. 

Popis výchozího stavu: 

V předchozích dvou letech byla provedena povrchová úprava podlahové plochy chodby 

v 1. a 2. nadzemním podlaží ZŠ Ratibořická 1700. K dokončení zbývá provedení povrchové 

úpravy podlahové plochy chodby 3. NP. 

Popis navrženého řešení: 

Na základě požadavku OHSaI je navrhován převod finančních prostředků ve výši 287,3 tis. 

Kč. Částka bude převedena z finančních prostředků, které MČ obdržela z OPPPR (RO č. 16) 

pro FZŠ Chodovickou na přístavbu výtahů, která byla již realizovaná v roce 2018, tzn., že 

obdržené finanční prostředky lze použít na jinou investiční akci.Bude snížena položka 

v kapitole 04 – školství, mládež a sport (odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3113 

(základní školy), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 2541112000000, ÚZ 108517985 

a navýšena položka v kapitole 04 – školství, mládež a sport (odbor hospodářské správy 

a investic), ODPA 3113 (základní školy), POL 5171 (opravy a udržování), ORG 2042007. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. 

Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční 

krytí 
41 přesun finančních prostředků  

z kapitoly 04 – školství, mládež a sport 

(odbor hospodářské správy a investic), 

ODPA 3113 (základní školy), POL 6121 

(budovy, haly a stavby), 

ORG 2541112000000 a ÚZ 108517985 

 

do kapitoly 04 – školství, mládež a sport 

(odbor hospodářské správy a investic), 

ODPA 3113 (základní školy), POL 5171 

(opravy a udržování), ORG 2042007 

 

 

 

 

-  287,3 

 

 

 

 

 

+ 287,3 

 

 

 

 

 

kapitola 04 – školství, mládež 

a sport (odbor hospodářské 

správy a investic) 

kapitálové výdaje  

 

kapitola 04 – školství, mládež 

a sport (odbor hospodářské 

správy a investic) 

běžné výdaje  

 

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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