
 

Důvodová zpráva 

BJ/0471/2022 

Rozpočtové opatření č. 58 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 rozpočtu 

MČ ve výši 210,0 tis. Kč (oplocení pozemku) 

Úvod do problematiky: 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 20 schválilo svým usnesením č. ZMC/25/1/0001/22 uzavření směnné smlouvy č. S/120/2022/0079  

s občany  Šlemarovými na pozemek sousedící se sběrným dvorem. Ve smlouvě se MČ zavázala na své náklady vybudovat plot v nově 

vzniklé hranici pozemků. 

Popis výchozího stavu: 

 

V současné době městská část přistoupila k realizaci tohoto oplocení, a protože ve schváleném rozpočtu nebyly finanční prostředky alokovány, 

musí se provést přesun v rámci schváleného rozpočtu. 

 

Popis navrženého řešení: 

Budou sníženy položky na ORJ 220 (kapitola 02 - městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic), 

ODPA 2212 (silnice), POL 6121 (budovy, stavby a haly), ORG 2022002 ve výši 174,8 tis. Kč, ORJ 820 (kapitola 08 – hospodářství, odbor 

hospodářské správy a investic), ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), POL 6121 (budovy, stavby a haly), ORG 

2182002 ve výši 12,3 tis. Kč a ORJ 920 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 6171 (činnost místní 

správy), POL 6122 (stroje, přístroje a zařízení), ORG 2292002 ve výši 22,9 tis. Kč a navýšena položka na ORJ 820 (kapitola 08 – hospodářství, 

odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), POL 6121 (budovy, stavby a haly), 

ORG 2282002 ve výši 210,0 tis. Kč 

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. 

Pořad. číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy a finanční krytí 

58 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 02 - městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a 

investic),ODPA 2212 (silnice), POL 6121 (budovy, stavby a haly), 
ORG 2022002 

 

z kapitoly 08 - hospodářství, odbor hospodářské správy a investic, 
ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), 

POL 6121 (budovy, stavby a haly), ORG 2182002 

 
 

z kapitoly 09 - vnitřní správa, odbor hospodářské správy a investic, 

ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 6122 (stroje, přístroje a 
zařízení), ORG 2292002 

 
 

 

do kapitoly 08 - hospodářství, odbor hospodářské správy a investic, 
ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), 

POL 6121 (budovy, stavby a haly), ORG 2282002 

 

 

 

                -    174,8 

 

 

 

- 12,3 

 

 

 

 

- 22,9 

 

 

 

 

 

+ 210,0 

 

 

Kapitola 02 - městská 

infrastruktura, 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

Kapitola 08 - 

hospodářství 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

Kapitola 09 - vnitřní 

správa  

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

Kapitola 08 - 

hospodářství 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  
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