
Důvodová zpráva 

BJ/2039/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 10 MČ Praha 20 na rok 2021 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/17/1/0249/20 ze dne 21. 12. 2020 

 – přesun finančních prostředků z důvodu předfinancování akce „park Houslový 

klíč“ ve výši 4 000,0 tis. Kč (zálohové financování) 

Úvod do problematiky: 

V loňském roce byla MČ Praha 20 schválená dotace na akci „park Houslový klíč“.     

Popis výchozího stavu: 

V současné době není možné finanční prostředky z dotace používat, neboť dotace podléhá finančnímu 

vypořádání. V případě, že dotace bude MČ Praha 20 ponechána, bude možno s prostředky disponovat 

pravděpodobně až v dubnu tohoto roku.  

Popis navrženého řešení: 

V zájmu urychlení procesu a možnosti zahájení prací je navrhováno zálohové financování akce. Budou dočasně 

sníženy položky  na ORJ 820 (kapitola 08 -  hospodářství, odbor hospodářské správy a investic),  ODPA 3612 

(bytové hospodářství), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 2182001 ve výši 3 400,0 tis. Kč a na ORJ 820 

(kapitola 08 -  hospodářství, odbor hospodářské správy a investic),  ODPA 3639 (komunální služby a územní 

rozvoj j.n.), POL 6130 (pozemky) ve výši 600,0 tis. Kč a navýšena položka na ORJ 220 (kapitola 02 – městská 

infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic),  ODPA 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 

6121 (budovy, haly a stavby), ORG 81477 ve výši 4 000,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 
10 přesun finančních prostředků  

 

z  kapitoly  08 -  hospodářství, odbor hospodářské 

správy a investic),  

ODPA 3612 (bytové hospodářství), POL 6121 
(budovy, haly a stavby), ORG 2182001 

 

ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), 
POL 6130 (pozemky)  

 

do kapitoly 02 – městská infrastruktura, odbor 

hospodářské správy a investic),  ODPA 3745 (péče o 

vzhled obcí a veřejnou zeleň),  POL 6121 (budovy, 

haly a stavby), ORG 81477 

 

 
 

-  3 400,0 

 
 

-  600,0 

 
 

 

 

+ 4 000,0 

 

 
 

 

 

 
Kapitola 08 -  hospodářství  

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  
 

Kapitola 08 -  hospodářství  

(OHSaI) 
kapitálové výdaje  

 

Kapitola 02-  městská 

infrastruktura 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  
 

 

  

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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