
Důvodová zpráva 

BJ/2402/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 50 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 z důvodu konání voleb do dolní komory Parlamentu ČR 

 (zálohové financování) ve výši 650,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

V říjnu 2021 se uskuteční volby do dolní komory Parlamentu ČR. Finanční prostředky na volby jsou 

dotovány, ale dotace z MHMP přijde na účet městské části později. Z tohoto důvodu je třeba „zálohového 

financování“. 

Popis výchozího stavu: 

V současné době je již potřeba se připravit na volby do dolní komory Parlamentu ČR, které se budou konat 

na podzim 2021.  

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 1012 (kapitola 10 -  pokladní správa, odbor ekonomický),  ODPA 6409 (ostatní 

činnosti j.n.), POL 5901 (nespecifikované rezervy), UZ 99 v celkové výši 650,0 tis. Kč a navýšeny mzdové 

položky na ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6114 (volby do Parlamentu 

ČR), POL 5021 (ostatní osobní výdaje /450,0 tis. Kč/), POL 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti /45,0 tis. Kč/), POL 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění /5,05 tis. Kč/), UZ 99 a provozní položky ORJ 914 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor živnostenský 

a občanskosprávních agend), ODPA 6114 (volby do Parlamentu ČR), POL 5139 (nákup materiálu j.n. /20,0 

tis. Kč/) a POL 5169 (nákup ostatních služeb /130,0 tis. Kč/), UZ 99. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

50 přesun finančních prostředků z důvodu 

konání voleb do dolní komory 

Parlamentu ČR  

 

z  kapitoly  10 – pokladní správa, odbor 

ekonomický, ODPA 6409 (ostatní činnosti 

j.n.), POL 5901 (nespecifikované rezervy), 

UZ 99 

 

do kapitoly 09 – vnitřní správa, odbor 

kancelář úřadu a odbor živnostenský a 

občanskosprávních agend, 6114 (volby do 

Parlamentu ČR), mzdové a provozní 

položky, UZ 99 

 

 

 

 

 

 

-  650,0 

 

 

 

 

+ 650,0 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 10 – pokladní 

správa, 

(OE) 

běžné výdaje  

 

 

 

Kapitola 09 – vnitřní správa, 

(OKÚ a OŽOSA) 

běžné výdaje  

 

 

 

  

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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