
Důvodová zpráva 

BJ/2696/2021 

Rozpočtové opatření č. 89 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 – klimatizace v Domě dětí a mládeže 

 ve výši 18,0 tis. Kč 

Úvod do problematiky: 

V roce 2020  byla MČ Praha 20 poskytnuta dotace ve výši 5 mil. Kč. Předmětem investiční akce bylo 

vytvoření nových prostor pro Dům dětí a mládeže rekonstrukcí hospodářského pavilonu MŠ Ratibořická 

2299. Stavební úpravy byly v roce 2020 dokončeny. 

 Popis výchozího stavu: 

Z dotace zůstala nedočerpaná částka 46,0 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání s hl. m. Prahou požádala 

MČ o ponechání této nedočerpané částky k využití pro investiční vybavení nově vytvořených prostor. Dotace 

byla MČ ponechána a bude využita na klimatizaci do nově vybudovaných prostor v DDM. Vzhledem k tomu, 

že odhadovaná částka je vyšší než finanční prostředky zbývající z dotace, je třeba položku posílit. 

Popis navrženého řešení: 

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

ODPA 3233 (střediska volného času), POL 5171 (opravy a udržování) ve výši 18,0 tis. Kč a zároveň bude 

přesunuta položka na ORJ 420 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic),  

ODPA 3233 (střediska volného času), POL  6121 (budovy, haly a stavby) ORG 0081301000000, UZ 90 ve 

výši 46,0 tis. Kč. Nově bude vytvořena položka na ORJ 420 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor 

hospodářské správy a investic), ODPA 3233 (střediska volného času), POL 6122 (stoje, přístroje a zařízení),  

ORG 0081301000000, UZ 90 ve výši 64,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 
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Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

89 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 04 – školství, mládež a sport, 

odbor hospodářské správy a investic),  

ODPA 3233 (střediska volného času), 

POL 5171 (opravy a udržování)  

 

z kapitoly 04 – školství, mládež a sport, 

odbor hospodářské správy a investic),  

ODPA 3233 (střediska volného času), 

POL  6121 (budovy, haly a stavby) 

ORG 0081301000000, UZ 90 
 

do kapitoly 04 – školství, mládež a sport, 

odbor hospodářské správy a investic),  

ODPA 3233 (střediska volného času), 

POL 6122 (stoje, přístroje a zařízení),  

ORG 0081301000000, UZ 90 
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Kapitola 04 – školství, 

mládež a sport  

(OHSaI) 

běžné výdaje  

 

Kapitola 04 – školství, 

mládež a sport  

(OHSaI) 

Kapitálové výdaje  

 

Kapitola 04 – školství, 

mládež a sport  

(OHSaI) 

Kapitálové výdaje  

 

 

  

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.   
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