
Důvodová zpráva 

BJ/2110/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 21 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 453,4,0 tis. Kč – akce „park Houslový klíč - 

vybavení“ 

 

Úvod do problematiky: 

V loňském roce obdržela MČ Praha 20 dotaci ve výši 4 000,0 tis. Kč na vybavení parku „Houslový klíč“ 

herními prvky. Předpokládá se, že dotace nám bude ponechána, proto byla tato akce předfinancována 

vlastními finančními prostředky MČ, aby mohlo proběhnout co nejdříve výběrové řízení. 

Popis výchozího stavu: 

OHSaI předkládá na Radu MČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Park Houslový klíč - 

vybavení", kdy nabídková cena vybraného dodavatele činí 4 453 334,82 Kč s DPH. Na akci jsou však 

v rozpočtu MČ prostředky jen ve výši 4 mil. Kč.  

 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 970 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor informatiky), ODPA 6171 (činnost 

místní správy), POL 6111 (programové vybavení), ve výši 453,4 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 0081477000000  ve výši 453,4 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

21 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 09 – vnitřní správa, odbor informatiky), 

ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 6111 

(programové vybavení) 
 

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 0081477000000   
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Kapitola 09 – vnitřní správa 

(OI) 

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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