Důvodová zpráva
BJ/2098/2021

Rozpočtové opatření č. 18 MČ Praha 20 na rok 2021 schvalované v souladu
s usnesením ZMČ č. ZMČ/17/1/0249/20 ze dne 21. 12. 2020 – zapojení nevyčerpané účelové
investiční dotace na financování rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie hl. m.
Prahy a Policie ČR v roce 2020 ve výši 167,0 tis. Kč
Úvod do problematiky:
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 19/30 ze dne 10. 9. 2020 poskytnutí účelové investiční dotace na
financování rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR v roce 2020 ve výši 167,0 tis.
Kč. Dotace je určena pro služebnu MP HMP Na Chvalské tvrzi 857/4 – dodání a instalace klimatizace.
Popis výchozího stavu:
Tato dotace nepodléhá Finančnímu vypořádání roku 2020 – čerpání bylo posunuto do roku 2021. Vzhledem k tomu, že
finanční prostředky byly již v loňském roce zaslány na účet MČ Praha 20, je potřeba tyto zapojit do rozpočtu roku 2021.
Popis navrženého řešení:
Příjmy = POL 8115 (změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních
finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA), ve výši 167,0 tis. Kč.
Výdaje = ORJ 720 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 5311 (bezpečnost a veřejný
pořádek), POL 6122 (stroje, přístroje a zařízení), UZ 84, ORG 0081375000000 ve výši 167,0 tis. Kč.
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přesun finančních prostředků
z POL 8115 (změny stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kromě změn
stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří
kapitolu OSFA)
do kapitoly 07 – bezpečnost, odbor hospodářské
správy a investic, ODPA 5311 (bezpečnost a
veřejný pořádek), POL 6122 (stroje, přístroje a
zařízení), UZ 98, ORG 0081375000000

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