
Důvodová zpráva 

BJ/2598/2021 

Rozpočtové opatření č. 75 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 283,1 tis. Kč (posuvné dveře – Covid-19) 

Úvod do problematiky: 

Městská část Praha 20 v loňském roce obdržela finanční prostředky jako účelovou dotaci na výdaje při řešení 

krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru.  V letošním roce byla nevyčerpaná část 

dotace ponechána k využití. 

Popis výchozího stavu: 

V současné době je část dotace určená na investice na položce 6122 (stoje, nástroje a zařízení). Vzhledem 

k tomu, že tato dotace bude použita na posuvné dveře do budovy úřadu Jívanská 10/635, je potřeba 

správného zatřídění. Výše investice je plánována v částce 283,1 tis. Kč. A protože dotace je pouze ve výši 

250,0 tis. Kč, budou potřebné finanční prostředky (33,1 tis. Kč) použity z vlastních prostředků, které byly ve 

schváleném rozpočtu alokovány na akci „půdní vestavba ZŠ Spojenců“ (zde došlo k úspoře). 

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 ve výši 

33,1 tis. Kč a převedena položka na ORJ 711 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor kancelář úřadu), ODPA 5213 

(krizová opatření), POL 6122 (stoje přístroje a zařízení, ORG 0081444000000, UZ 127 ve výši 250,0 tis. Kč a 

vytvořena položka na ORJ 720 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 5213 

(krizová opatření), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 0081444000000, UZ 127 ve výši 250,0 tis. Kč a 

ORG 0081444000000 ve výši 33,1 tis. Kč. 

Pořad. 
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a finanční krytí 
75 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 07 – bezpečnost, odbor kancelář 

úřadu, ODPA 5213 (krizová opatření), 

POL 6122 (stoje přístroje a zařízení, ORG 

0081444000000, UZ 127 a 

 

 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 07 – bezpečnost, odbor 

hospodářské správy a investic), ODPA 

5213 (krizová opatření), POL 6121 

(budovy, haly a stavby), ORG 

0081444000000, UZ 127 
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Kapitola 07  – bezpečnost, 

(OKÚ) 

kapitálové výdaje  

 

 

Kapitola 04  – školství, 

mládež a sport,  

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

 

Kapitola 07 – bezpečnost, 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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