
   Důvodová zpráva 

BJ/0557/2022 

Rozpočtové opatření č. 65 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 65,0 tis. Kč (parkourového hřiště Ohnišťanská) 

Úvod do problematiky: 

 

Na jednání Rady MČ  předkládá OHSaI návrh na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce „Výstavba parkourového hřiště Ohnišťanská – Horní Počernice“ umístěného na pozemku parc. č. 

185/1 v k.ú. Horní Počernice. 

 

Popis výchozího stavu: 

 

V rozpočtu MČ je pro tuto akci na rok 2022 vyčleněno celkem 820,6 tis. Kč. Do výběrového řízení se přihlásila pouze 

jedna firma, která splňovala kritéria s cenou, která převyšuje alokované prostředky cca o 8%. Z tohoto důvodu je 

potřeba navýšit finanční prostředky na tuto akci. 

 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka 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 65,0 tis. Kč a navýšena položka na ORJ 420 

(kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3421 (využití volného času dětí 

a mládeže), POL 6121 (budovy, stavby a haly), ORG 2242007 ve výši 65,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 
65 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 02 – městská infrastruktura, 

odbor hospodářské správy a investic, 

ODPA 2212 (silnice) POL 6121 (budovy, 

stavby a haly), ORG 2022002  

 

 

do kapitoly 04 – školství, mládež a sport, 

odbor hospodářské správy a investic), 

ODPA 3421 (využití volného času dětí a 

mládeže), POL 6121 (budovy, stavby a 

haly), ORG 2242007 

 

 

- 65,0 

 

 

 

 

 

+ 65,0 

 

 

Kapitola 02 – městská 

infrastruktura  

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

Kapitola 04 – školství, 

mládež a sport 

(OHSaI) 

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. 


