
Důvodová zpráva 

BJ/1834/2020 

 

Rozpočtové opatření č. 80 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 (dary - dotace) ve výši 110,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Rada MČ Praha 20 na svém jednání č. 77 ze dne 13.11. 2020 odsouhlasila žádost SH ČMS Praha Chvaly 

o poskytnutí daru ve výši 50,0 tis. Kč a souhlasila s poskytnutím finančního daru LRS Chvaly, o.p.s. ve výši 

60,0 tis. Kč. 

Popis výchozího stavu: 

V současné době již byly vyčerpány finanční prostředky alokované na poskytování dotací a darů z VHP 

i z vlastních prostředků MČ. Aby bylo možno těmto žádostem vyhovět, je potřeba posílit finanční prostředky 

z vlastních zdrojů – z rezervy. 

Popis navrženého řešení: 

Je navrhován převod finančních prostředků a to tak, že bude snížena položka  rezervy na ORJ 1012 (kapitola 10 

– pokladní správa, odbor ekonomický), ODPA 6409 (ostatní činnosti j.n.), POL 5901 (nespecifikované 

rezervy), UZ 99 ve výši 110,0 tis. Kč a navýšeny položky na ORJ 740 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor 

sociálních věcí a školství), ODPA 5512 (požární ochrana – dobrovolná část), POL 5222 (neinvestiční transfery 

spolkům), UZ 99 ve výši 50 tis. Kč a na ORJ 530 (kapitola 05 – zdravotnictví a sociální obladst), ODPA 4359 

(ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), POL 5222 (neinvestiční transfery spolkům), UZ 99 ve výši 

60,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

80 přesun finančních prostředků  

z Kapitoly 10 – pokladní správa, odbor 
ekonomický, ODPA 6409 (ostatní činnosti j.n.), 

POL 5901 (nespecifikované rezervy), UZ 99 

 

 

 

 
- 110,0 

 

 
            + 50,0 

 

 
 

+ 60,0 

 

 

Kapitola 10 – pokladní správa, 
(OE) 

běžné výdaje 
 

Kapitola 07 – bezpečnost, 

(OSVŠ) 

běžné výdaje  

 

Kapitola 05 -  zdravotnictví a sociální 

oblast, (OSVŠ) 

běžné výdaje  

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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