
Důvodová zpráva 

BJ/2181/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 30 MČ Praha 20 na rok 2021 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/17/1/0249/20 ze dne 21. 12. 2020  zařazení finančních 

prostředků odvedených příspěvkovými organizacemi do rozpočtu městské části ve výši 

330,9 tis. Kč  

Úvod do problematiky: 

Rada MČ Praha 20 schválila usneseními č. RMC/90/22/1664/21, RMC/90/22/1665/21 a RMC/90/22/1666/21 ze 

dne 19. 2. 2021 odvod nevyčerpaných finančních prostředků z neinvestiční dotace poskytnuté příspěvkovým 

organizacím na ostatní osobní výdaje v roce 2020 v celkové výši 330,9 tis. Kč. 

Popis výchozího stavu: 

Městská část Praha 20 zařadí výše uvedené finanční prostředky do rozpočtu MČ, čímž budou navýšeny příjmy a 

výdaje MČ na rok 2021. 

Popis navrženého řešení: 

Příjmy = ORJ 640 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3314 (činnosti 

knihovnické), POL 2229 (ostatní přijaté vratky transferů) ve výši 55,8 tis. Kč ,ORJ 640 (kapitola 06 – kultura a 

cestovní ruch, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3319 (ostatní záležitosti kultury), POL 2229 (ostatní 

přijaté vratky transferů), ve výši 116,1 tis. Kč a ORJ 640 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor sociálních 

věcí a školství), ODPA 3322 (zachování a obnova kulturních památek), POL 2229 (ostatní přijaté vratky 

transferů),  ve výši 159,0 tis. Kč. 

Výdaje = ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost místní správy), 

POL 5901 (nespecifikované rezervy) ve výši 330,9 tis. Kč. 
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Příjmy a finanční krytí 
 

Výdaje 
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městské části 

 

 

    +  330,9 

 

 

 

 

       

 

ORJ 640 (kapitola 06 – 

kultura a cestovní ruch, 
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záležitosti kultury),  
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památek) 

 POL 2229 (ostatní přijaté 

vratky transferů) 

ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní 

správa, odbor kancelář úřadu), 

ODPA 6171 (činnost místní 

správy), POL 5901 

(nespecifikované rezervy) 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 


		2021-04-19T14:16:40+0000
	user_ts




