
Důvodová zpráva 

BJ/1551/2020 

 

Rozpočtové opatření č. 49 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – změna účelu ponechané 

dotace z roku 2019 ve výši 994,9 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020 ponechání nevyčerpaných 

účelových finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 a dříve k čerpání 

v roce 2020. 

Popis výchozího stavu: 

Mezi ponechanými dotacemi byly finanční prostředky určené na akci „Chodníky Náchodská a Otovická“. 

Z technických důvodů tato akce nemohla být realizována, a proto byla na MHMP zaslána žádost o změnu 

účelu dotace, a to na akci „Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická“. Žádosti MHMP vyhověl a 

dotace byla přeúčelována. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 220 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a 

investic), ODPA 2219   (ostatní záležitosti pozemních komunikací), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 

0080222000000 (Chodníky Náchodská a Otovická), UZ 90 a navýšena položka na ORJ 220 (kapitola 02 – 

městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 2219   (ostatní záležitosti pozemních 

komunikací), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 0081354000000 (Rekonstrukce chodníků 

v komunikaci Chodovická), UZ 90 ve výši 994,9 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

49 změna účelu ponechané dotace z roku 2019 

 
z  kapitoly  02 – městská infrastruktura, odbor hospodářské správy 

a investic), ODPA 2219   (ostatní záležitosti pozemních 

komunikací), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 

0080222000000 (Chodníky Náchodská a Otovická), UZ 90 

 

 

do kapitoly  02 – městská infrastruktura, odbor hospodářské 

správy a investic), ODPA 2219   (ostatní záležitosti pozemních 

komunikací), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 

0081354000000 (Rekonstrukce chodníků v komunikaci 

Chodovická), UZ 90 

 

 

 

 

 

 

-  994,9 

 

 

 

 

+ 994,9 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 02 – městská infrastruktura, 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

 

Kapitola 02 – městská infrastruktura, 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

 

  

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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