
Důvodová zpráva 

BJ/2783/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 100 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 – zastřešení kontejnerů v ulici Cirkusová 

 ve výši 134,9 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Občané v okolí ulice Cirkusová žádali o řešení problému – v tomto prostoru se zvýšilo množství odpadu 

odkládaného mimo vyhrazený prostor a mimo kontejnerové nádoby. 

 Popis výchozího stavu: 

Z výše uvedeného vzešlo řešení - navýšení počtu nádob na odpad a umístění přístřešku. Realizací této akce 

dojde k eliminaci nepořádku v této oblasti a zpříjemnění prostředí pro bydlení. Ve schváleném rozpočtu 

nebyly na tuto akci finanční prostředky alokovány, ale je možné použít prostředky z dokončené investiční 

akce „klimatizace ZŠ Bártlova“, kde došlo k úspoře. 

Popis navrženého řešení: 

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

ODPA 3114 (základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami), POL 6122 (stroje, přístroje a 

zařízení) ORG 2142008 (akce „klimatizace ZŠ Bártlova“) ve  výši 134,9 tis. Kč a navýšena položka na ORJ 

820 (kapitola 08 – hospodářství, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3639 (komunální služby a 

územní rozvoj j.n.), POL 6121 (budovy, haly a stavby) ORG 2182002. 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

100 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 04 - školství, mládež a sport, 

odbor hospodářské správy a investic,  

ODPA 3114 (základní školy pro žáky 

se speciálními vzdělávacími 

potřebami), POL 6122 (stroje, přístroje 

a zařízení) ORG 2142008  
 

do kapitoly 08 – hospodářství, odbor 

hospodářské správy a investic, ODPA 

3639 (komunální služby a územní 

rozvoj j.n.), POL 6121 (budovy, haly 

a stavby) ORG 2182002 

 

 

 

-  134,9 

 

 

 

 

 

+ 134,9 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 04 - školství, 

mládež a sport  

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

Kapitola 08 - hospodářství 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

 

  

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.   
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