Důvodová zpráva
BJ/2146/2021

Rozpočtové opatření č. 27 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 (odchyt koček v domě Božanovská 2343/12) ve výši
400,0 tis. Kč
Úvod do problematiky:
Z důvodu upozornění občanů provedl odbor životního prostředí a dopravy šetření a odchyt koček v bytovém domě
v ulici Božanovská 2343/12.
Popis výchozího stavu:
V současné době probíhá řízení, více jak 40 koček bylo umístěno v útulku. MČ je při výkonu přenesené
působnosti povinna hradit náklady za ubytování koček, stravu a veterinární péči. V rozpočtu MČ Praha 20 nebyly
finanční prostředky alokovány. Rozpočtová částka je určena na krytí nákladů doposud vynaložených na péči o
kočky, jakož i na náklady vzniklé v budoucnu při péči o tyto kočky.
Popis navrženého řešení:
Budou sníženy položky na ORJ 711 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor kancelář úřadu), ODPA 5213 (krizová
opatření), POL 5132 (ochranné pomůcky /228,0 tis. Kč/), POL 5133 (léky a zdravotnický materiál /95,0 tis. Kč),
POL 5139 (nákup materiálu j.n. /36,0 tis. Kč/), POL 5169 (nákup ostatních služeb /30,0 tis. Kč/) a POL 5175
(občerstvení /11,0 tis. Kč/) a navýšena položka na ORJ 950 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor životního prostředí
a dopravy), ODPA 1014 ( ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární
péče), POL 5192 (poskytnuté náhrady) ve výši 400,0 tis. Kč.
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Změna dle rozpočtové skladby
Částka
v tis. Kč

Výdaje

přesun finančních prostředků
z kapitoly 07 – bezpečnost, odbor kancelář
úřadu), ODPA 5213 (krizová opatření)

do kapitoly 09 – vnitřní správa, odbor
životního prostředí a dopravy), ODPA
1014 (ozdravování hospodářských zvířat,
polních a speciálních plodin a zvláštní
veterinární péče), POL 5192 (poskytnuté
náhrady)

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

Kapitola 07 – bezpečnost,
- 400,0 (OKÚ)
běžné výdaje

Kapitola 09 – vnitřní
+ 400,0 správa
(OŽPD)
běžné výdaje

Příjmy
a finanční krytí

