
Důvodová zpráva 

BJ/2790/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 104 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 367,0 tis. Kč (rekonstrukce oplocení 

venkovního hřiště na míčové sporty v ZŠ Ratibořická) 

 

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 rekonstrukce oplocení stávajícího venkovního hřiště na 

míčové sporty v ZŠ Ratibořická. Tento návrh vychází z provozních požadavků na bezpečnost a uživatelský 

komfort tohoto typu sportoviště. Budou provedeny výdřevy po celém obvodu hřiště do výšky min. 90 cm a 

teprve nad jejich úrovní bude provedeno síťové oplocení. Přístupové branky na sportoviště, které tvoří součást 

oplocení, budou v provedení „antivandal“. 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 367,0 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 2142014 ve výši 367,0 tis. Kč. 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

104 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 2142014  
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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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