
Důvodová zpráva 

BJ/1887/2020 

Rozpočtové opatření č. 89 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 (odvodnění objektu č.p. 868 - dodatek) 

 ve výši 150,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Odbor hospodářské správy a investic připravuje akci pro vyřešení odvodu dešťových vod ze stávajících svodů 

střechy objektu č.p. 868 (ul. Náchodská), bývalého sklenářství na Chvalech na pozemku parc. č. 1986.  

 

Popis výchozího stavu: 

Stávající svody jsou ukončeny na terén, kde dešťová voda zatéká pod základy objektu a vzlíná do zdiva objektu. 

Nové řešení bude pomocí nových ležatých rozvodů v podzemí, okolo objektu a umístěním podzemního 

vsakovacího objektu z EKO bloků v místě stávající travnaté plochy areálu jižním směrem od objektu. Rada MČ 

Praha 20 svým usnesením RMC/65/24/1242/20 ze dne 26. 6. 2020 odsouhlasila RO č. 43 ve výši 600,0 tis. Kč na 

tuto akci. V současné době vyvstala potřeba zvýšení požadovaných finančních prostředků. 

 

Popis navrženého řešení: 

Na základě požadavku OHSaI je navrhován převod finančních prostředků ve výši 150,0 tis. Kč. Částka bude 

převedena z finančních prostředků alokovaných na akci „PD rozšíření kapacity DDM“ (vlastní finanční 

prostředky MČ – na akci obdržela MČ dotaci, která pokryje veškeré výdaje). Bude snížena položka na ORJ 420 

(kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3421 (využití volného času 

dětí a mládeže), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 1942002 a navýšena položka  na ORJ 820 (kapitola 

08 – hospodářství, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), 

POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 2082004. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. 

Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční 

krytí 
89 přesun finančních prostředků  

z kapitoly 04 – školství, mládež a sport (odbor hospodářské 

správy a investic), ODPA 3421 (využití volného času dětí 

a mládeže), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 

1942002 

 

do kapitoly 08 – hospodářství (odbor hospodářské správy a 

investic), ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj 

j.n.), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 2082004 

 

 

 

 

-  150,0 

 

 

 

 

+ 150,0 

 

 

 

 

 

kapitola 04 – školství, mládež a sport 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

kapitola 08 – hospodářství 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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