
Důvodová zpráva 

BJ/2838/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 109 MČ Praha 20 na rok 2021 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/17/1/0249/20 ze dne 21. 12. 2020   - poskytnutí účelové neinvestiční a 

investiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí na projekt realizovaný v rámci 

OPŽP ve výši 1 405,7 tis. Kč (zateplení budovy úřadu) 

 

Úvod do problematiky: 

Rada hl.m. Prahy schválila usnesením č. 3142 ze dne 13.12. 2021 účelové neinvestiční a investiční dotace ze státního rozpočtu 

z Ministerstva životního prostředí na projekt realizovaný v rámci OPŽP ve výši 1 405,7 tis. Kč (zateplení budovy úřadu). 

Popis výchozího stavu: 

Městské části Praha 20 byla poskytnuta dotace, která v případě schválení Radou MČ navýší příjmy a výdaje MČ Praha 20 na rok 

2021. Akce, na kterou je tato dotace určena, byla již dokončena. Jedná se o dotaci tzv. „ex post“. 

Popis navrženého řešení: 

Příjmy = ORJ 920 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor hospodářské správy a investic),  ODPA 6330 (převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně), POL 4251 (investiční převody mezi statutárními městy /hl.m. Prahou/ a jejich městskými obvody nebo 

částmi), UZ 15974, ORG 0015688000000 ve výši 1 389,0 tis. Kč a POL 4137 (neinvestiční převody mezi statutárními městy /hl.m. 

Prahou/ a jejich městskými obvody nebo částmi), UZ 15011, ORG 0015688000000 ve výši 16,7 tis. Kč.  

Výdaje = ORJ 920 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor hospodářské správy a investic),  ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 6121 

(budovy, stavby a haly), UZ 15974, ORG 0015688000000 ve výši 1 389,0 tis. Kč a POL 5166 (konzultační, poradenské a právní 

služby), UZ 15011, ORG 0015688000000 ve výši 16,7 tis. Kč.  

 

Pořad. 

číslo 

č. RO 

 

Důvod Částka 

v tis. Kč 

Příjmy a finanční krytí 
 

Výdaje 

109 poskytnutí účelové 

dotace ze státního 

rozpočtu z Ministerstva 

životního prostředí na 

projekt realizovaný 

v rámci OPŽP 

 

 

 

 +   1 389,0 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  +        16,7 

ORJ 920 (kapitola 09 – vnitřní 

správa, odbor hospodářské 

správy a investic),  ODPA 6330 

(převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně), 

POL 4251 (investiční převody 

mezi statutárními městy /hl.m. 

Prahou/ a jejich městskými 

obvody nebo částmi), UZ 

15974, ORG 0015688000000 

 

a POL 4137 (neinvestiční 

převody mezi statutárními 

městy /hl.m. Prahou/ a jejich 

městskými obvody nebo 

částmi), UZ 15011, ORG 

0015688000000 

 

 

ORJ 920 (kapitola 09 – vnitřní 

správa, odbor hospodářské správy a 

investic),  ODPA 6171 (činnost 

místní správy), POL 6121 (budovy, 

stavby a haly) UZ 15974, ORG 

0015688000000 

 

 

 

 

 

 a POL 5166 (konzultační, 

poradenské a právní služby), UZ 

15011, ORG 0015688000000 

 

bRizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 



 


		2022-01-05T08:42:25+0000
	user_ts




