Důvodová zpráva
BJ/1999/2021

Rozpočtové opatření č. 4 MČ Praha 20 na rok 2021 schvalované v souladu
s usnesením ZMČ č. ZMČ/17/1/0249/20 ze dne 21. 12. 2020 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na provozování sběrného dvora ve výši 6 400,0 tis. Kč

Úvod do problematiky:
Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 23/7 ze dne 21. 1. 2021 poskytnutí jednorázové neinvestiční
dotace na provozování sběrného dvora Chvalkovická ve výši 6 400,0 tis. Kč.
Popis výchozího stavu:
MČ Praha 20 provozuje sběrný dvůr jehož náklady jsou z menší části hrazeny z prostředků MČ (výnosy sběrného
dvora) a větší část je poskytována MHMP formou dotace. Tato dotace v případě schválení Radou MČ navýší
příjmy a výdaje MČ Praha 20 na rok 2021.
Popis navrženého řešení:
Příjmy = ORJ 260 (kapitola 02 – městská infrastruktura), ODPA 6330 (převody vlastním fondům v rozpočtech
územní úrovně), POL 4137 (převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo
částmi), UZ 000000081 ve výši 6 400,0 tis. Kč.
Výdaje ORJ 260 (kapitola 02 – městská infrastruktura, ODPA 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů, UZ
000000081, POL 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech),
POL 5021 (ostatní osobní výdaje), POL 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti), POL 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění), 5134 (prádlo, obuv, oděv),
POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), POL 5139 (nákup materiálu), POL 5151 (studená voda), POL
5156 (pohonné hmoty), POL 5167 (služby školení a vzdělávání), POL 5168 (zpracování dat a služby související
s informačními technologiemi), POL 5169 (nákup ostatních služeb), POL 5171 (opravy a udržování.
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Důvod
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 20 na rok
2021, která je určena na provozování
sběrného dvora

Příjmy a finanční krytí

Částka v tis. Kč

+ 6 400,0

2 800,0
90,0
800,0
300,0
35,0
40,0
120,0
15,0
140,0
10,0
5,0
1 865,0
180,0

ORJ 200 (Kapitola 02 – městská
infrastruktura), ODPA 6330 (převody
vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně), POL 4137 (převody mezi
statutárními městy (hl.m.Prahou) a
jejich městskými obvody nebo částmi),
UZ 000000081

Výdaje
ORJ 260 (Kapitola 02 – městská
infrastruktura,
odbor
místního
hospodářství), ODPA 3722 (sběr a svoz
komunálních odpadů), UZ 000000081

POL 5011 (platy zaměstnanců v pracovním
poměru vyjma zaměstnanců na služebních
místech)
POL 5021 (ostatní osobní výdaje)
POL 5031 (povinné pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti)
POL 5032 (povinné pojistné na veřejné
zdravotní pojištění)
POL 5134 (prádlo, oděv a obuv)
POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý
majetek)
POL 5139 (nákup materiálu)
POL 5151 (studená voda)
POL 5156 (pohonné hmoty a maziva)
POL 5167 (služby školení a vzdělávání)
POL 5168 (zpracování dat a služby
související
s informačními
a
komunikačními technologiemi)
POL 5169 (nákup ostatních služeb)
POL 5171 (opravy a udržování

Rizika navrženého usnesení:
Nejsou známa.
Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení:
OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.

