
Důvodová zpráva 

BJ/0174/2022 

Rozpočtové opatření č. 25 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 400,0 tis. Kč (repase výtahových dveří 

nákladních výtahů v kuchyni FZŠ Chodovická) 

 

Úvod do problematiky: 

Odbor hospodářské správy a investic provedl poptávkové řízení na repasi výtahových dveří dvou nákladních výtahů 

v kuchyni při FZŠ Chodovická. Výtahy jsou z roku 1984. Jejich stav nevyhovuje současným požadavkům na tato 

zařízení. V minulém roce byla provedena repase elektroinstalace, nyní se bude provádět repase výtahových dveří. 

Popis výchozího stavu: 

Finanční prostředky nebyly v rozpočtu na rok 2022 na tuto opravu alokovány, nicméně je možné použít finanční 

prostředky z původně rozpočtované částky určené na „PD cyklostezka Ve Žlíbku“, jejíž větší část se podařilo 

zaplatit na sklonku minulého roku. 

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 

ve výši 400,0 tis. Kč a navýšena položka na ORJ 420 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor hospodářské 

správy a investic), ODPA 3113 (základní školy), POL 5171 (opravy a udržování) ve výši 400,0 tis. Kč.  

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

25 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 04 – školství, mládež a sport, odbor 

hospodářské správy a investic), ODPA 3113 

(základní školy), POL 5171 (opravy a 

udržování)  

 

 

 

-  400,0 

 

 

 

 

+ 400,0 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 02 - městská 

infrastruktura,  

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

Kapitola 04  – školství, 

mládež a sport,  

(OHSaI) 

běžné 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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