
 

Důvodová zpráva 

 

BJ/0223/2022 

Rozpočtové opatření č. 23 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 v rámci rozpočtu MČ ve výši 33,1 tis. Kč (posuvné dveře – Covid-19) 

 

 

Úvod do problematiky: 

 

MČ Praha 20 dne 22. 11.  2021 uzavřela smlouvu o dílo se společností SPEDOS ADS a.s. na výměnu bočních 

vchodových dveří do budovy úřadu Jívanská 647 za posuvné bezdotykové dveře s cenou 283 055,30 Kč včetně DPH. 

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením RMC/118/14/2084/21 ze dne 26. 9. 2021. Dodavatel byl vybrán na 

základě poptávkového řízení, ve kterém bylo osloveno 5 dodavatelů a nabídku zaslali 3 dodavatelé. 

Část ceny ve výši 250 000 Kč měla být uhrazena z dotace hl. m. Prahy poskytnuté na opatření v souvislosti s šířením 

koronaviru, úhradu zbývajících 33 055,30 Kč bylo nutno zajistit z rozpočtu MČ (v roce 2021 byly prostředky do 

rozpočtu zařazeny usnesením RMC/118/11/2081/21 ze dne 26. 9. 2021). 

Následně zhotovitel požádal o prodloužení termínu do 30. 1. 2022 z důvodu zpoždění s dodávkami materiálu 

následkem COVID pandemie. Na základě jeho žádosti bylo dne 3. 12. 2021 usnesením RMC/127/26/2255/21 

schváleno uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým byl posunut termín dokončení na 30. 1. 2022 a termín úhrady 

na 30. 4. 2022. 

 

 

Popis výchozího stavu: 

 

Výměna dveří byla v lednu 2022 dokončena a zhotovitel doručil fakturu na částku 283 055,30 Kč včetně DPH se 

splatností 30. 4. 2022. Část ceny ve výši 250 000 Kč byla uhrazena z dotace hl. m. Prahy, která byla ponechána pro 

využití v roce 2022 (hl. m. Praha schválila ponechání dotací městským částem k využití v roce 2022 usnesením 

Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 35/43 ze dne 24. 3. 2022, MČ ponechané dotace zařadila do svého rozpočtu 

usnesením ZMC/27/13/0058/22 ze dne 12. 4. 2022). Úhradu chybějících 33 055,30 Kč musí MČ zajistit ze svého 

rozpočtu. Bude přesunuto z prostředků v rozpočtu určených na akci „PD cyklostezka Ve Žlíbku“, protože většinu 

nákladů na tuto PD se podařilo na základě dodatku ke smlouvě uhradit již na konci roku 2021.  

 

Popis navrženého řešení: 

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

ODPA 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 6121 (budovy, stavby a haly), ORG 0081637000000 ve výši 

33,1 tis. Kč a navýšena položka na ORJ 720 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 

5213 (krizová opatření), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 0081444000000, ve výši 33,1 tis. Kč. 

 

 

 

 



Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 
23 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 02 - městská infrastruktura, 

odbor hospodářské správy a investic), 

ODPA 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň), POL 6121 (budovy, stavby a haly), 

ORG 0081637000000  

 

 do kapitoly 07 – bezpečnost, odbor 

hospodářské správy a investic), ODPA 

5213 (krizová opatření), POL 6121 

(budovy, haly a stavby), ORG 

0081444000000 

 

 

 

-  33,1 

 

 

 

 

 

+ 33,1 

 

 

 

Kapitola 02 - městská 

infrastruktura, 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

Kapitola 07 – bezpečnost, 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 

Podpis osob, které zprávu připravily či se na zpracování podílely 

za OE – Zdeňka Hubínková v.r. 
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