
Důvodová zpráva 

BJ/1777/2020 

Rozpočtové opatření č. 74 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu 

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

poskytnuté účelové neinvestiční dotace na výdaje při řešení krizové situace 

v souvislosti s šířením nového typu koronaviru ve výši 300,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 20/44 ze dne 15. 10. 2020 změnu charakteru části 

poskytnuté účelové neinvestiční dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového 

typu koronaviru ve výši 300,0 tis. Kč.  

Popis výchozího stavu: 

Městské části Praha 20 byla poskytnuta dotace, která navýšila příjmy a výdaje MČ Praha 20 na rok 2020 

v oblasti běžných výdajů. Na základě žádosti MČ byla část dotace přeúčelována na dotaci investiční.  

Popis navrženého řešení: 

Příjmy = ORJ 711 (Kapitola 07 – bezpečnost, odbor kancelář úřadu)), ODPA 6330 (převody vlastním 

fondům v rozpočtech územní úrovně), POL 4137 (neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. 

Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi),  UZ 127  -300,0 tis. Kč a  ORJ 711 (Kapitola 07 – 

bezpečnost, odbor kancelář úřadu)), ODPA 6330 (převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně), 

POL 4251 (neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 

částmi),  UZ 127 + 300,0 tis. Kč 

Výdaje = ORJ 711 (Kapitola 07 – bezpečnost, odbor kancelář úřadu), ODPA 5213 (krizová opatření), POL 

5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), UZ 127  - 300,0 tis. Kč a ORJ 711 (Kapitola 07 – bezpečnost, 

odbor kancelář úřadu), ODPA 5213 (krizová opatření), POL 6122 (stroje, přístroje a zařízení), UZ 127, 

ORG 0081444000000  + 300,0 tis. Kč 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje 
Příjmy 

a finanční krytí 

74 změna charakteru části poskytnuté účelové dotace poskytnuté 

v souvislosti s šířením nového typu koronaviru 

 

 

z Kapitoly 07 -  bezpečnost, odbor kancelář úřadu), ODPA 5213 

(krizová opatření), POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý 

majetek), UZ 127 

 

do Kapitoly 07 -  bezpečnost, odbor kancelář úřadu), ODPA 5213 

(krizová opatření),  POL 6122 (stroje, přístroje a zařízení), ORG 

0081444000000, UZ 127 

 

 

 

 

- 300,0 

 

 

 

 

+ 300,0 

 

 

 

Kapitola 07 -  bezpečnost, (OKÚ) 

běžné výdaje 

 

 

 

Kapitola 07 -  bezpečnost, (OKÚ) 

kapitálové výdaje 

 

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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