
Důvodová zpráva 

BJ/0414/2022 

Rozpočtové opatření č. 50 MČ Praha 20 na rok 2022 schvalované v souladu 

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

investiční dotace na opravu střechy farního domu Farnímu sboru Českobratrské 

církve evangelické ve výši 50,0 tis. Kč  

 

Úvod do problematiky: 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Počernicích požádal městskou část o investiční dotaci 

na opravu střechy farního domu na adrese Třebešovská 2101/46, Praha 9 – Horní Počernice ve výši 50,0 tis. 

Kč. 

Popis výchozího stavu: 

Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo svým usnesením č. ZMC/35/20/0258/22 ze dne 11. 7. 2022 poskytnutí 

účelové investiční dotace na opravu střechy farního domu na adrese Třebešovská 2101/46, Praha 9 – Horní  

Počernice ve výši 50,0 tis. Kč. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 911 (kapitola 09 -  vnitřní správa, odbor kancelář úřadu),  ODPA 6171 (činnost 

místní správy), POL 5901 (nespecifikované rezervy) ve výši 50,0 tis. Kč a navýšena položka na ORJ 640 

(kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3319 (ostatní záležitosti 

kultury), POL 6323 (investiční transfery církvím a náboženským společnostem) ve výši 50,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 
50 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 09 -  vnitřní správa, odbor 

kancelář úřadu,  ODPA 6171 (činnost 

místní správy), POL 5901 (nespecifikované 

rezervy) 

 

 

 

do kapitoly 06 – kultura a cestovní ruch, 

odbor sociálních věcí a školství), ODPA 

3319 (ostatní záležitosti kultury), POL 

6323 (investiční transfery církvím a 

náboženským společnostem) 

 

 

- 50,0 

 

 

 

 

   

+ 50,0 

 

 

 

 

Kapitola 09 -  vnitřní 

správa  

(OKU) 

běžné výdaje  

 

Kapitola 06 – kultura a 

cestovní ruch,  

(OSVŠ) 

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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