
Důvodová zpráva 

BJ/2150/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 28 MČ Praha 20 na rok 2021 schvalované v souladu 

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

v souvislosti s vrácením finančních prostředků z akce EU – Šablony ZŠ a MŠ Spojenců   

ve výši 10,5 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Základní škola a mateřská škola Spojenců se účastnila projektu v rámci akce EU - Šablony, kdy za určitých 

podmínek čerpala dotace. Projekt byl již ukončen. 

Popis výchozího stavu: 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 603 ze dne 22. 3. 2021 úpravu rozpočtu v souvislosti s ukončením 

financování akcí a přijetím vratek od jednotlivých městských částí, které vyplynuly ze závěrečných vyúčtování 

projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Popis navrženého řešení: 

Příjmy = ORJ 440 (kapitola 04 - školství, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3117 (první stupeň základních 

škol), POL 2229 (ostatní přijaté vratky transferů), ORG 0010627000000, UZ 33063 ve výši 10,5 tis. Kč. 

Výdaje = ORJ 440 (kapitola školství, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 6330 (převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně), POL 5347 (neinvestiční převody mezi statutárními městy 

/hl. m. Prahou/ a jejich městskými obvody nebo částmi), ORG 0010627000000, UZ 33063 ve výši 10,5 tis. Kč. 

  

Pořad. 

číslo 

č. RO 

 

Důvod Částka 

v tis. Kč 

Příjmy a finanční krytí 
 

Výdaje 

28 úprava rozpočtu 

v souvislosti s vrácením 

finančních prostředků 

v souvislosti se 

závěrečným vyúčtováním 

projektů  

 

 

      +  10,5 

 

 

 

 

       

 

ORJ 440 (kapitola 04 - 

školství, odbor sociálních 

věcí a školství), ODPA 

3117 (první stupeň 

základních škol), POL 

2229 (ostatní přijaté vratky 

transferů), ORG 

0010627000000, UZ 

33063 

ORJ 440 (kapitola školství, odbor 

sociálních věcí a školství), ODPA 

6330 (převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně), 

POL 5347 (neinvestiční převody 

mezi statutárními městy 

/hl. m. Prahou/ a jejich 

městskými obvody nebo částmi), 

ORG 0010627000000, UZ 33063 

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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