
Důvodová zpráva 

BJ/0104/2022 

 

Rozpočtové opatření č. 8 MČ Praha 20 na rok 2022 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/24/3/0301/21 ze dne 20. 12. 2021 – zapojení nevyčerpané 

účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže 

 a tělovýchovy na akci Místní akční plán III ve výši 398,2 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

MČ Praha 20 jsou poskytovány účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční plán. Akce MAP III 

byla započata v předešlém roce a přesahuje i do roku letošního. Hrazena je z prostředků EU 

(50%), SR (45%) a vlastních prostředků MČ (5%). 

 

Popis výchozího stavu: 

Vzhledem k výše uvedenému je potřeba do rozpočtu pro rok 2022 zapojit část nevyčerpané 

dotace z minulého roku v celkové výši 398,2 tis. Kč (50% = 199,1 tis. Kč, 45% = 179,2 tis. 

Kč a 5% = 19,9 tis. Kč). 

 

Popis navrženého řešení: 

Příjmy = POL 8115 (změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě 

změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA), ve výši 398,2 tis. 

Kč. 

Výdaje = ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 

(činnost místní správy), POL 5021 (ostatní osobní výdaje /95,0 tis. Kč/), POL 5031 

(povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

/23,1 tis. Kč/), POL 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění /8,5 tis. Kč/), 

UZ 103533063, ORG 0015557000000, 

ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost místní 

správy), POL 5021 (ostatní osobní výdaje /85,5 tis. Kč/), POL 5031 (povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti /20,8 tis. Kč/), POL 5032 

(povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění /7,6 tis. Kč/), UZ 103133063, 

ORG 0015557000000, 

ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost místní 

správy), POL 5021 (ostatní osobní výdaje /9,5 tis. Kč/), POL 5031 (povinné pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti /2,3 tis. Kč/), POL 5032 



(povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění /0,9 tis. Kč/), UZ 103100077, 

ORG 0015557000000, 

ORJ 440 (kapitola 04 - školství, mládeže a samosprávy, odbor sociálních věcí a školství), 

ODPA 3119 (ostatní záležitosti základního vzdělání), POL 5137 (drobný hmotný 

dlouhodobý majetek /10,0 tis. Kč/), 5139 (nákup materiálu /7,5 tis. Kč/), POL 5169 (nákup 

služeb j. n. /50,0 tis. Kč), POL 5175 (pohoštění /5,0 tis. Kč/), UZ 103533063, 

ORG 0015557000000, 

ORJ 440 (kapitola 04 -školství, mládeže a samosprávy, odbor sociálních věcí a školství), 

ODPA 3119 (ostatní záležitosti základního vzdělání), POL 5137 (drobný hmotný 

dlouhodobý majetek /9,0 tis. Kč/), 5139 (nákup materiálu /6,8 tis. Kč/), POL 5169 (nákup 

služeb j. n. /45,0 tis. Kč), POL 5175 (pohoštění /4,5 tis. Kč/), UZ 103133063, 

ORG 0015557000000, 

ORJ 440 (kapitola 04 - školství, mládeže a samosprávy, odbor sociálních věcí a školství), 

ODPA 3119 (ostatní záležitosti základního vzdělání), POL 5137 (drobný hmotný 

dlouhodobý majetek /1,0 tis. Kč/), 5139 (nákup materiálu /0,7 tis. Kč/), POL 5169 (nákup 

služeb j. n. /5,0 tis. Kč), POL 5175 (pohoštění /0,5 tis. Kč/), UZ 103100077, 

ORG 0015557000000. 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

8 přesun finančních prostředků  

 

z  POL 8115 (změny stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech kromě změn 

stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří 
kapitolu OSFA) 

 

 
do kapitoly 09 – vnitřní správa, odbor kancelář 

úřadu, ODPA 6171 (činnost místní správy), 

mzdové položky 
 

 

do kapitoly 04 - školství, mládež a samospráva, 
odbor sociálních věcí a školství, ODPA 3119 

(ostatní záležitosti základního vzdělání), provozní 

položky 

 

 

 
 

-  398,2 

 
 

 

 
 

+ 253,2 

 
 

 

 
+ 145,0 

 

 
 

běžné výdaje  

 
 

 

 
kapitola 09 – vnitřní správa 

(OKÚ) 

běžné výdaje  
 

 

kapitola 04 – školství, mládež 
a samospráva 

(OSVŠ) 

běžné výdaje  

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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