
Důvodová zpráva 

BJ/2458/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 58 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 – dofinancování pořízení interaktivních tabulí 

 ve výši 125,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 je alokována částka ve výši 110,0 tis. Kč na nákup interaktivních tabulí 

pro MŠ a ZŠ Spojenců. Z poptávkového řízení vzešla výsledná cena ve výši 235,0 tis. Kč včetně DPH.  

Popis výchozího stavu: 

V MŚ a ZŠ Spojenců proběhla půdní výstavba, která byla z větší části hrazena dotací z MHMP a zbytek z 

vlastních prostředků MČ  (alokováno 3 000, 0 tis. Kč). V původním projektu byla zahrnuta i částka na nákup 

interaktivních tabulí. Tato byla z projektu vyjmuta a v současné době, kdy ředitelka MŠ a ZŠ Spojenců 

požádala o investiční dotaci na již zmiňované tabule, bude částka převedena na příslušné ORJ. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 420 (kapitola 04 -  školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic),  

ODPA 3117 (první stupeň základních škol), POL 6121 (budovy, haly a stavby) ORG 0081022000000 (akce 

„půdní vestavba v ZŠ Spojenců“) ve  výši 125,0 tis. Kč a navýšena položka na ORJ 440 (kapitola 04 -  školství, 

mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství ), ODPA 3117 (první stupeň základních škol), POL 

6351(investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím), ORG 2144002 ve výši 125,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

58 přesun finančních prostředků  

 

z  kapitoly  04 - školství, mládež a sport, 

odbor hospodářské správy a investic,  

ODPA 3117 (první stupeň základních 

škol), POL 6121 (budovy, haly a 

stavby) ORG 0081022000000  
 

do kapitoly 04 -  školství, mládež a 

sport, odbor sociálních věcí a školství , 

ODPA 3117 (první stupeň základních 

škol), POL 6351(investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím), 

ORG 2144002  
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Kapitola 04 - školství, 

mládež a sport  

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

Kapitola 04 - školství, 

mládež a sport  

(O) 

kapitálové výdaje  

 

 

 

  

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.   
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