
Důvodová zpráva 

BJ/0480/2022 

Rozpočtové opatření č. 64 MČ Praha 20 na rok 2022 schvalované v souladu 

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

neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na 

financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 

 ve výši 436,9 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Rada hl. m. Prahy ze dne 19. 9. 2022 schválila poskytnutí účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

pro rok 2022 ve výši 436,9 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 930 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 6330 (převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně), POL 4137 (převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo 

částmi),  UZ 130 24 ve výši 436,9 tis. Kč.  

Výdaje = ORJ 930 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor sociálních věcí a školství),  ODPA 6171 (činnost místní správy), 

POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek /336,9 tis. Kč/) a POL 5139 (nákup materiálu /100,0 tis. Kč/), UZ 130 24. 

 

Pořad. 

číslo 

č. RO 

 

Důvod Částka v tis. 

Kč 

Příjmy a finanční krytí 
 

Výdaje 

64 poskytnutí účelového 

neinvestičního transferu ze 

státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a 

sociálních věcí na 

financování výkonu 

přenesené působnosti v 

oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí 

 

 

      +   436,9 

ORJ 900 (kapitola 09 – 

vnitřní správa), ODPA 

6330 (převody vlastním 

fondům v rozpočtech 

územní úrovně), POL 4137 

(neinvestiční převody mezi 

statutárními městy (hl. m. 

Prahou) a jejich městskými 

obvody nebo částmi),  UZ 

130 24 

ORJ 930 (kapitola 09 – vnitřní 

správa, odbor sociálních věcí a 

školství), ODPA 6171 (činnost 

místní správy), POL 5137 (drobný 

hmotný dlouhodobý majetek) a POL 

5139 (nákup materiálu),  UZ 130 24 

  

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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