
         Důvodová zpráva 

BJ/0340/2022 

Rozpočtové opatření č. 41 MČ Praha 20 na rok 2022 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/24/3/0301/21 ze dne 20. 12. 2021 – poskytnutí investičních účelových 

dotací určených na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci „Strategie 

adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu“ (komunitní kompostárna Horní Počernice - strojní 

vybavení a obnova Nolčova parku a parku Chvaly) 

 v celkové výši 8 000,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/33 ze dne 26.5. 2022 poskytnutí investičních účelových dotací určených 

na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci „Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu“ (komunitní 

kompostárna Horní Počernice - strojní vybavení a obnova Nolčova parku a parku Chvaly) v celkové výši 8 000,0 tis. Kč 

Popis výchozího stavu: 

Městské části Praha 20 byla poskytnuta dotace, která v případě schválení navýší příjmy a výdaje MČ Praha 20 na rok 2022. 

Popis navrženého řešení: 

Příjmy =  ORJ 220 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic),  ODPA 6330 (převody vlastním 

fondům v rozpočtech územní úrovně), POL 4251 (převody mezi statutárními městy /hl.m. Prahou/ a jejich městskými obvody 

nebo částmi), UZ 84, ORG 0081804000000 ve výši 5 000,0 tis. Kč a ORJ 260 ((kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor 

místního hospodářství),  ODPA 6330 (převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně), POL 4251 (převody mezi 

statutárními městy /hl.m. Prahou/ a jejich městskými obvody nebo částmi), UZ 84, ORG 0081803000000 ve výši 3 000,0 tis. Kč 

Výdaje = ORJ 220 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3745 (péče o vzhled 

obcí a veřejnou zeleň), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 008180400000, UZ 84 ve výši 5 000,0 tis. Kč a ORJ 260 

((kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor místního hospodářství), ODPA 3725 (využívání a zneškodňování komunálních 

odpadů), POL 6122 (stroje, přístroje a zařízení), ORG 008180300000, UZ 84 ve výši 3 000,0 tis. Kč. 

Finanční prostředky budou použity v souvislosti s investičními výdaji týkající se „Nolčova parku“ a strojního 

vybavením pro kompostárnu. 

Pořad. 

číslo 

č. RO 

 

Důvod Částka v tis. Kč Příjmy a finanční krytí 

 

Výdaje 

41 poskytnutí investičních 
účelových dotací určených na 

projekty související 

s naplňováním cílů hl. m. 
Prahy v rámci „Strategie 

adaptace hl. m. Praha na 

změnu klimatu“ 

 
 

      +  5 000,0 

 
 

 

 
       

 

 
 

 

       +  3 000,0 
 

ORJ 220 (kapitola 02 – městská 
infrastruktura, odbor hospodářské 

správy a investic),  ODPA 6330 

(převody vlastním fondům v rozpočtech 
územní úrovně), POL 4251 (převody 

mezi statutárními městy /hl.m. Prahou/ a 

jejich městskými obvody nebo částmi), 
UZ 84, ORG 008163700000 

  

 
ORJ 260 ((kapitola 02 – městská 

infrastruktura, odbor místního 

hospodářství),  ODPA 6330 (převody 
vlastním fondům v rozpočtech územní 

úrovně), POL 4251 (převody mezi 

statutárními městy /hl.m. Prahou/ a 
jejich městskými obvody nebo částmi), 

UZ 84, ORG 0081803000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ORJ 220 (kapitola 02 – městská infrastruktura, 
odbor hospodářské správy a investic), ODPA 

3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 

6121 (budovy, haly a stavby), ORG 
008163700000, UZ 84  

 

 
 

 

 
260 ((kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor 

místního hospodářství), ODPA 3725 (využívání a 

zneškodňování komunálních odpadů), POL 6122 
(stroje, přístroje a zařízení), ORG 008180300000, 

UZ 84 

 

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.. 


		2022-06-13T07:35:44+0000
	user_ts




