
Důvodová zpráva 

BJ/2789/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 103 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 162,2 tis. Kč (instalace kovového domku pro 

nářadí s dorazovou žíněnkou k atletické dráze) 

 

Úvod do problematiky: 

Ve schváleném rozpočtu městské části Praha 20 byly alokované finanční prostředky určené pro sport a s ním 

spojené akce. Tyto prostředky se nacházejí na položce rezervy na straně běžných výdajů. 

Popis výchozího stavu: 

Radě MČ Praha 20 byl předložen ke schválení návrh na výrobu a instalaci kovového domku pro nářadí s 

dorazovou žíněnkou k atletické dráze (ZŠ Ratibořická). Stávají atletická dráha tvořící součást atletického oválu 

je ukončena volným výběhem, což není z hlediska bezpečnosti ideální. Je navrženo mezi konec dráhy a 

stávající oplocení areálu vložit kovovou kóji (domeček), která bude sloužit jako uložiště nářadí a jeho strana 

směrem k atletické dráze bude tvořena žíněnkou (tlumící stěnou) sloužící pro bezpečný doběh z atletické 

rovinky. Vzhledem k výše uvedenému se jedná o investiční akci. 

 
Popis navrženého řešení: 

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

ODPA 3419 (ostatní sportovní činnost), POL 5901 (nespecifikované rezervy), ve výši 162,2 tis. Kč a vytvořena 

položka na ORJ 420 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3113 

(základní školy), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 2142013 ve výši 162,2 tis. Kč. 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

103 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor 

sociálních věcí a školství, ODPA 3419 

(ostatní sportovní činnost), POL 5901 

(nespecifikované rezervy),  
 

do kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor 

hospodářské správy a investic), ODPA 3113 

(základní školy), POL 6121 (budovy, haly a 

stavby), ORG 2142013  
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Kapitola 04  – školství, 

mládež a sport,  

(OHSaI) 

běžné 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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