
Důvodová zpráva 

BJ/0335/2022 

 

Rozpočtové opatření č. 36 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 schváleného rozpočtu ve výši 170,8 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

MČ Praha 20 obdržela žádost spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské 

tvrzi 860/4, Praha 9 – Horní Počernice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ.  

 

Popis výchozího stavu: 

Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo svým usnesením č. ZMC/32/29/0188/22 ze dne 9. 6. 2022 žádost 

spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské tvrzi 860/4, Praha 9 – Horní 

Počernice o poskytnutí individuální dotace ve výši 281,0 tis. Kč.  Budou použity finanční prostředky z VHP, 

které však nejsou v dostatečné výši, a tak bylo rozhodnuto, že na dofinancování celkové dotace budou 

použity  ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 alokováné finanční prostředky z rezervy kapitoly 05, odboru 

sociálních věcí a školství. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 530 (kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast, odbor sociálních věcí 

a školství), ODPA 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), POL 5901 (nespecifikované 

rezervy) a navýšena položka na ORJ 440 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí 

a školství), ODPA 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), POL 5222 (neinvestiční transfery spolkům) 

ve výši 170,8 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

36 přesun finančních prostředků  

 

z  kapitoly 05 – zdravotnictví a sociální oblast, 

odbor sociálních věcí 
a školství, ODPA 4359 (ostatní služby a činnosti 

v oblasti sociální péče), POL 5901 

(nespecifikované rezervy) 
 

 

do kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor 

sociálních věcí a školství), ODPA 3429 (ostatní 

zájmová činnost a rekreace), POL 5222 

(neinvestiční transfery spolkům) 

 

 
 

-  170,8 
 

 

 
 

 

 

+ 170,8 

 

 
 

 

 

 
Kapitola 05 – zdravotnictví a 

sociální oblast, 
(OSVŠ) 

běžné výdaje  

 
 

 

Kapitola 04 – školství, mládež 

a sport, 

(OSVŠ) 

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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