
Důvodová zpráva 

BJ/0078/2022 

Rozpočtové opatření č. 5 MČ Praha 20 na rok 2022 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/24/3/0301/21 ze dne 20. 12. 2021 - poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných 

občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 ve výši 1 000,0 tis. Kč  

 

Úvod do problematiky: 

Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 33/2 ze dne 27. 1. 2022 uvolnění  neinvestiční dotace z rozpočtu hl. 

m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 ve výši  

1 000,0 tis. Kč. 

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 2022. 

Popis navrženého řešení: 

Příjmy = ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6330 (převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně), POL 4137 (převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody 

nebo částmi), UZ 115 ve výši 1 000,0 tis. Kč. 

Výdaje = ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5011 

(platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech /746,3 tis. Kč/), POL 5031 

(povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti /186,5 tis. Kč/), POL 5032 

(povinné pojistnéna veřejné zdravotní pojištění /67,2 tis. Kč/), UZ 115, ORG 530. 

Pořad. 

číslo 

č. RO 

 

Důvod Částka v tis. 

Kč 

Příjmy a finanční krytí 
 

Výdaje 

5 poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace 

z rozpočtu hl. m. Prahy na 

podporu registrovaných 

sociálních služeb 

poskytovaných občanům 

hl. m. Prahy pro rok 2022 

 

      +  680,0 

ORJ 911 (kapitola 09 – 

vnitřní správa, odbor 

kancelář úřadu), ODPA 

6330 (převody vlastním 

fondům v rozpočtech 

územní úrovně), POL 4137 

(převody mezi statutárními 

městy (hl. m. Prahou) a 

jejich městskými obvody 

nebo částmi), UZ 115 

ORJ 911 (kapitola 09 – 

vnitřní správa, odbor 

kancelář úřadu), ODPA 

6171 (činnost místní 

správy), POL 5011 (platy 

zaměstnanců v pracovním 

poměru vyjma zaměstnanců 

na služebních místech /746,3 

tis. Kč/), POL 5031 

(povinné pojistné na sociální 

zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti /186,5 tis. 

Kč/), POL 5032 (povinné 

pojistné 

na veřejné zdravotní 

pojištění /67,2 tis. Kč/), UZ 

115, ORG 530 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 



 

 


		2022-02-21T12:10:42+0000
	user_ts




