
Důvodová zpráva 

BJ/1749/2020 

Rozpočtové opatření č. 72 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 informatiky) ve výši 600,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

MČ Praha 20 nevlastní na zpracování a sběr žádostí o dotace žádný software, ve kterém by se žádosti daly 

zpracovávat. Vzhledem k narůstající administrativě a počtu žádostí a tlaku na elektronizaci vyvstala potřeba řešit 

žádosti v elektronické podobě. 

 Popis výchozího stavu: 

Finanční prostředky budou využity na pořízení Software FormApps od společnosti Software602, ve kterém 

usnadníme uživatelům samotné podání žádosti o dotaci na MČ Praha 20 a zároveň zjednodušíme proces sběru 

žádostí a vyhodnocení na straně úředníků MČ Praha 20. Žádostí tedy budou přehlednější a v elektronickém 

formátu. 

Popis navrženého řešení: 

Je navrhován převod finančních prostředků ve výši 600,0 tis. Kč. Bude snížena položka na ORJ 911(kapitola 09 

– vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6112 (zastupitelstva obcí), POL 6901 (rezervy kapitálových 

výdajů) ve výši 500,0 tis. Kč a položka na ORJ 1012 (kapitola 10 – pokladní správa, odbor ekonomický), 

ODPA 6409 (ostatní neinvestiční výdaje), POL 5901 (nespecifikované rezervy), UZ 99 ve výši 100,0 tis. Kč a 

navýšena položka na ORJ 970 (kapitole 09 – vnitřní správa,odbor informatiky), ODPA 6171 (činnost místní 

správy), POL 6111 (programové vybavení), ORG 2097006 ve výši 600,0 tis. Kč. 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. 

Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční 

krytí 
72 přesun finančních prostředků  

z ORJ 911(kapitola 09 – vnitřní správa, odbor 

kancelář úřadu), ODPA 6112 (zastupitelstva obcí), 
POL 6901 (rezervy kapitálových výdajů) 

 

z ORJ 1012 (kapitola 10 – pokladní správa, odbor 
ekonomický), ODPA 6409 (ostatní neinvestiční 

výdaje), POL 5901 (nespecifikované rezervy), UZ 99 

 
 

do kapitoly 09 – vnitřní správa (odbor informatiky), 

ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 6111 
(programové vybavení), ORG 2097006 

 

 
 

 

-  500,0 
 

 

 
 

- 100,0 

 
 

 

 
 

     + 600,0 

 
 

 

kapitola 09 – vnitřní správa (odbor 
kancelář úřadu) 

kapitálové výdaje  

 
kapitola 10 – pokladní správa (odbor 

ekonomický) 

běžné výdaje  
 

 

kapitola 09 – vnitřní správa (odbor 
informatiky) 

kapitálové výdaje  

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 


		2020-10-07T16:44:03+0000
	user_ts




