
Důvodová zpráva 

BJ/2780/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 99 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 – zabezpečovací zařízení na hasičárně 

Šplechnerova ve výši 37,0 tis. Kč 

 

 
Úvod do problematiky: 

 

V rozpočtu na rok 2021 byly alokovány finanční prostředky pro potřeby spojené se Sborem  dobrovolných hasičů 

na území Horních Počernic. MČ postupně realizuje úpravy na budově hasičské zbrojnice, aby budova mohla být 

řádně využívána. V této souvislosti je potřeba zabezpečovacího systému, jež je téměř nutnou součástí všech 

budov MČ, aby byla zajištěna ochrana majetku v těchto budovách.  

 
Popis výchozího stavu: 

V současné době jsou finanční prostředky alokovány na straně kapitálových výdajů. Vzhledem k tomu, že 

zabezpečovací systém je evidován samostatně, jedná se o drobný hmotný dlouhodobý majetek, a tedy je 

potřeba převedení finančních prostředků na výdaje běžné. 

Popis navrženého řešení: 
 

Bude snížena položka na ORJ 720 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 

5512 (požární ochrana – dobrovolná část), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 2172001 a vytvořena 

položka na ORJ 720 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 5512 (požární 

ochrana – dobrovolná část), POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) ve výši 37,0 tis. Kč. 

 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 
 

a finanční krytí 

99 přesun finančních prostředků 

 

z kapitoly kapitola 07 – bezpečnost, 

odbor hospodářské správy a 

investic), ODPA 5512 (požární 

ochrana – 

dobrovolná část), POL 6121 (budovy, haly  

a stavby), ORG 2172001 

 

do kapitoly kapitola 07 – 

bezpečnost, odbor hospodářské 

správy a investic), ODPA 5512 

(požární ochrana – 

dobrovolná část), POL 5137 (drobný 

hmotný dlouhodobý majetek) 

 

 

- 37,0 

 

 

 

 

+ 37,0 

 
 

Kapitola 07 – bezpečnost 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje 

 

 

Kapitola 07 – bezpečnost 

(OHSaI) 

běžné výdaje 

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 
 

Nejsou známa. 

 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 
 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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