Důvodová zpráva
BJ/2671/2021

Rozpočtové opatření č. 84 MČ Praha 20 na rok 2021 schvalované v souladu
s usnesením ZMČ č. ZMČ/17/1/0249/20 ze dne 21. 12. 2020 – převod finančních
prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 15,0 tis. Kč (sociální pohřby)

Úvod do problematiky:
V rozpočtu na rok 2021 byly alokovány finanční prostředky na „sociální pohřby“. Tyto prostředky byly ve výši
15,0 tis. Kč.
Popis výchozího stavu:
V současné době byly čerpány alokované finanční prostředky na „sociální pohřby“ na cca 77 % RU. Vzhledem
k tomu, že odbor sociálních věcí a školství řeší v současné době další případ, kdy MČ bude hradí takto vzniklou
fakturu, je potřeba přidělení dalších finančních prostředků.
Popis navrženého řešení:
Je navrhován převod finančních prostředků a to tak, že bude navýšena výdajová položka na „sociální pohřby“,
která bude kryta prostředky z nespecifikované rezervy.
Z ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kanceláře úřadu), ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5901
(nespecifikované rezervy), - 15,0 tis. Kč na ORJ 830 (kapitola 08 – hospodářství, odbor sociálních věcí a
školství), ODPA 3632 (pohřebnictví), POL 5811 (výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu), + 15,0 tis. Kč.
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Výdaje

Příjmy
a finanční
krytí

přesun finančních prostředků
z kapitoly 09 – vnitřní správa (odbor
kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost
místní správy), POL 5901 (nespecifikované
rezervy),
do kapitoly 08 – hospodářství (odbor
sociálních věcí a školství), ODPA 3632
(pohřebnictví), POL 5811 (výdaje na
náhrady za nezpůsobenou újmu)

- 15,0 kapitola 09 – vnitřní správa
(OKÚ)
běžné výdaje
+ 15,0 kapitola 08 – hospodářství
(OSVŠ)
běžné výdaje

Rizika navrženého usnesení:
V případě neschválení přesunu hrozí, že vystavené faktury nebudou kryty finančními prostředky, a tím by mohlo
dojít k porušení rozpočtové kázně.
Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení:
OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.

