Důvodová zpráva
BJ/0238/2022

Rozpočtové opatření č. 30 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 (vratka) předfinancovaných pro potřeby v rámci COVID - 19
ve výši 200,0 tis. Kč
Úvod do problematiky:
V roce 2020 byla MČ Praha 20 schválená dotace v rámci COVID – 19 z níž byly financovány nákupy, které
souvisely s pandemií. Zbylé finanční prostředky nebylo možno používat (do doby schválení MHMP), neboť
tyto podléhají finančnímu vypořádání.
Popis výchozího stavu:
Rozpočtovými opatřeními č. 1 a č. 6 byly dočasně přesunuty finanční prostředky z rezervy pro výdaje spojené
s COVID – 19. V současné době již proběhlo finanční vypořádání roku 2021 a zbylá dotace určená na výdaje
spojené s pandemií byla městské části ponechána. Z tohoto důvodu budou „vypůjčené“ finanční prostředky
z rezervy vráceny zpět.
Popis navrženého řešení:
Budo sníženy položky na ORJ 711 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor kancelář úřadu), ODPA 5213 (krizová
opatření), POL 5139 (nákup materiálu j.n. /150,0 tis. Kč/), POL 5164 (nájemné /40,0 tis. Kč/) a POL 5169
(nákup ostatních služeb /10,0 tis. Kč/) a navýšena položka na ORJ 1012 (kapitola 10 - pokladní správa, odbor
ekonomický), ODPA 6409 (ostatní činnosti j.n.), POL 5901 (nespecifikované rezervy ve výši 200,0 tis. Kč
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Výdaje

přesun finančních prostředků
z kapitoly 07 – bezpečnost, odbor kancelář
úřadu, ODPA 5213 (krizová opatření), provozní
položky,

do kapitoly 10 – pokladní správa, odbor
ekonomický, ODPA 6409 (ostatní činnosti j.n.),
POL 5901 (nespecifikované rezervy)

Kapitola 07 – bezpečnost,
- 200,0 (OKÚ)
běžné výdaje
Kapitola 10 – pokladní správa,
+ 200,0 (OE)
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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