Důvodová zpráva
BJ/2193/2021

Rozpočtové opatření č. 33 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 3,7 tis. Kč (poskytnutí finančního daru
opatrovanci MČ Praha 20)

Úvod do problematiky:
MČ Praha 20 vykonává dle § 119c odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze jako přenesenou působnost
záležitosti ve věci opatrovankyně, která jezdí ráda MHD, není schopna pochopit a respektovat smluvní
podmínky dopravy, tj. jezdí načerno, dostává pokuty, které není schopna hradit, a tím se stále více zadlužuje.
Popis výchozího stavu:
Rada MČ Praha 20 schválila svým usnesením č. RMC/95/21/1743/21 ze dne 26. 3. 2021 poskytnutí
finančního daru ve výši 3 650,00 Kč pro opatrovankyni za účelem úhrady ročního kuponu MHD.
Popis navrženého řešení:
Bude snížena položka na ORJ 440 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství),
ODPA 3421 (využití volného času dětí a mládeže), POL 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím), ORG 934211 ve výši 3,7 tis. Kč a navýšena položka na ORJ 530 (kapitola 05 – zdravotnictví
a sociální oblast, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 4341 (sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
a občanům sociálně nepřizpůsobivým), POL 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) ve výši
3,7 tis. Kč.
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Výdaje

přesun finančních prostředků
z kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor
sociálních věcí a školství,
ODPA 3421 (využití volného času dětí a mládeže),
POL 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím), ORG 934211
do kapitoly 05 – zdravotnictví a sociální oblast, odbor
sociálních věcí a školství, ODPA 4341 (sociální
pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně
nepřizpůsobivým), POL 5493 (účelové neinvestiční
transfery fyzickým osobám

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

Kapitola 04 – školství, mládež
- 3,7 a sport,
(OSVŠ)
běžné výdaje
Kapitola 05 – zdravotnictví
+ 3,7 a sociální oblast
(OSVŠ)
běžné výdaje

Příjmy
a finanční krytí

