
Důvodová zpráva 

BJ/0106/2022 

Rozpočtové opatření č. 9 MČ Praha 20 na rok 2022 schvalované v souladu 

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

prostředků z důvodu úhrady faktury za veřejné osvětlení – Nolčův park 

 ve výši 1 040,5 tis. Kč 

Úvod do problematiky: 

V roce 2021 byla MČ Praha 20 poskytnuta dotace na financování obnovy Nolčova parku. Práce byly zahájeny, ale 

dokončeny byly až v roce letošním. Dotace byla čerpána jen částečně. 

Popis výchozího stavu: 

V současné době byly práce na osvětlení dokončeny a na úřad MČ byla doručena faktura za provedené práce. Nyní 

však není možné zbylé finanční prostředky používat, neboť dotace podléhá finančnímu vypořádání. V případě, že 

dotace bude MČ Praha 20 ponechána, bude možno s prostředky disponovat pravděpodobně až v dubnu tohoto roku. 

Faktura je splatná v březnu a proto je nutné si finanční prostředky „zapůjčit“ do doby, než bude možno disponovat 

se zbylou dotací. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 220 (kapitola 02 - městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic),  

ODPA 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací.), POL 6119 (ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 

majetku), ORG 17506  /jedná se o finanční prostředky určené na cyklostezku Horní Počernice, jejichž použití je 

plánováno na druhou polovinu roku 2022/ ve výši 1 040,5 tis. Kč a navýšena  položka  na ORJ 220 (kapitola 02 -  

městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic),  ODPA (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 

6121 (budovy, stavby a haly), ORG 0081637000000. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

9 přesun finančních prostředků  

 

z  kapitoly  02 - městská infrastruktura, 

odbor hospodářské správy a investic,  

ODPA 2219 (ostatní záležitosti 

pozemních komunikací.), POL 6119 

(ostatní nákup dlouhodobého 

nehmotného majetku), ORG 17506  

 

do kapitoly 02 -  městská infrastruktura, 

odbor hospodářské správy a investic,  

ODPA (péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň), POL 6121 (budovy, stavby a 

haly), ORG 0081637000000 
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+ 1 040,5 

 

 

 

 

 

Kapitola 02 - městská 

infrastruktura, 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

 

Kapitola 07 – bezpečnost, 

Kapitola 02 - městská 

infrastruktura, 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

  

Rizika navrženého usnesení: 

V případě, že by MHMP neponechal zbylou dotaci určenou na obnovu Nolčova parku k využití v letošním roce, 

musela by MČ hledat dokrytí finančních prostředků z vlastních jiných zdrojů (např. rezervy apod.). 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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