
Důvodová zpráva 

BJ/2754/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 94 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 (pořízení kolotoče) v celkové výši 157,2 tis. Kč  

 

 

Úvod do problematiky: 

Vedoucí odboru místního hospodářství požádal o přesun finančních prostředků v rámci jeho odboru, které se týká přesunu běžných 

výdajů na výdaje investiční v kapitole 04 – školství, mládež a sport. 

 Popis výchozího stavu: 

V současné době je potřeba pořízení herního prvku na dětské hřiště Lhotská. Jedná se o pořízení nového kolotoče, který nahradí 

stávající herní prvek (kolotoč), který bude následně vyřazen z majetku. Finanční prostředky na tento herní prvek byly alokovány 

na straně běžných výdajů. Vzhledem k ceně kolotoče se však jedná o investici. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 460 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor místního hospodářství), ODPA 3421 (využití 

volného času dětí a mládeže), POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) ve výši 157,2 tis. Kč a navýšena položka na 

ORJ 460 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor místního hospodářství), ODPA 3421 (využití volného času dětí a mládeže),  

POL 6122 (stroje, přístroje a zařízení) ve výši 157,2 tis. Kč. 
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94 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor místního 

hospodářství), ODPA 3421 (využití volného času dětí a 

mládeže), POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý 

majetek)  

 

do kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor místního 

hospodářství), ODPA 3421 (využití volného času dětí a 

mládeže), POL 6122 (stroje, přístroje a zařízení) 

 

 

 

 

-  157,2 

 

 

 

 

+  157,2 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 04 – školství, 

mládež a sport 
(OMH) 

běžné výdaje 

 

Kapitola 04 – školství, 

mládež a sport 
(OMH) 

kapitálové výdaje 

 

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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