
Důvodová zpráva 

BJ/0415/2022 

 

Rozpočtové opatření č. 51 MČ Praha 20 na rok 2022 schvalované v souladu 

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

dotace poskytnuté z doplatku podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích 

přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 1,6 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

MČ Praha 20 poskytla v loňském roce dotaci Nadačnímu domu umění. Tato dotace byla čerpána z doplatku 

podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (VHP).  

Popis výchozího stavu: 

V letošním roce byla nevyčerpaná část dotace výše uvedeným příjemcem vrácena na účet městské části a tato 

je povinna tuto částku ve výši 1,6 tis. Kč zařadit do rozpočtu. 

Popis navrženého řešení: 

Příjmy = ORJ 640 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3319 

(ostatní záležitosti kultury), POL 2229 (ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy), UZ 98 ve výši 1,6 

tis. Kč. 

Výdaje = ORJ 640 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3319 

(ostatní záležitosti kultury), POL 5901 (nespecifikované rezervy), UZ 98 ve výši 1,6 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

č. RO 

 

Důvod Částka 

v tis. Kč 

Příjmy a finanční krytí 
 

Výdaje 

51 zařazení vratky VHP do 

rozpočtu městské části 

 

 

    +  1,6 

 

 

 

 

       

 

ORJ 640 (kapitola 06 – 

kultura a cestovní ruch, 

odbor sociálních věcí a 

školství), ODPA 3319 

(ostatní záležitosti kultury), 

POL 2229 (ostatní přijaté 

vratky transferů a podobné 

příjmy), UZ 98 

ORJ 640 (kapitola 06 – kultura a 

cestovní ruch, odbor sociálních 

věcí a školství), ODPA 3319 

(ostatní záležitosti kultury), POL 

5901 (nespecifikované rezervy), 

UZ 98 

 

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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