
Důvodová zpráva 

BJ/2581/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 74 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 9,7 tis. Kč (odpisy MŠ Chodovická) 

 

Úvod do problematiky: 

Městská část Praha 20 jako zřizovatel příspěvkových organizací má za povinnost schvalovat odpisové plány. 

Finanční prostředky na odpisy jsou zahrnuty v příspěvku, který je součástí schvalovaného rozpočtu. Pro 

případné změny je v rozpočtu alokovaná částka (nespecifikované rezervy), jejímuž použití předchází 

schválení Radou MČ. 

Popis výchozího stavu: 

Rada MČ Praha 20 schválila svým usnesením č. RMC/115/3/2045/21 ze dne 10. 9. 2021 odpisový plán 

příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9-Horní Počernice, Chodovická 1900 na rok 2021, který je 

zvýšen o odpisy ve výši 9 645,- Kč v souvislosti s pořízením tří kusů myček. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 440 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství), 

ODPA 6409 (ostatní činnosti j.n.), POL 5901 (nespecifikované rezervy) ve výši 9,7 tis. Kč a navýšena položka 

na ORJ 440 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3111 (mateřské 

školy), POL 5331 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím), ORG 4111 ve výši 9,7 tis. Kč. 

Pořad. 
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Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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