
Důvodová zpráva 

BJ/2104/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 20 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 v rámci rozpočtu MČ ve výši 80,0 tis. Kč – náhradní výsadba stromů 

v ulici Bořetická 

 

Úvod do problematiky: 

Obor životního prostředí a dopravy MČ Praha 20 vydal dne 23.8. 2019 Rozhodnutí č.j. MCP20 

015614/2019/OŽDP/Jel – spis zn.: SZ MCP20 013929/2019 o povolení kácení a uložení náhradní výsadby 

stromů podél ulice Bořetická v úseku mezi ulicemi Tlustého a cyklostezkou K Berance. 

Popis výchozího stavu: 

Dle výše uvedeného Rozhodnutí je nejzašší termín realizace výsadby 31. březen 2021. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena 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 (při realizaci 

akce „Odvodnění objektu č.p. 868“ došlo k úspoře) ve výši 80,0 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 5169 (nákup ostatních služeb) ve výši 80,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

20 přesun finančních prostředků  

 

z  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  

 

do kapitoly 02 – městská infrastruktura, odbor 
hospodářské správy a investic), ODPA 3745 (péče o 

vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 5169 (nákup 

ostatních služeb)  

 

 

 

 

-  80,0 

 

 

 

+ 80,0 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 08 - hospodářství 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

Kapitola 02 – městská 

infrastruktura, 

(OHSaI) 

běžné výdaje  

 

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 


		2021-03-09T14:42:01+0000
	user_ts




