
Důvodová zpráva 

BJ/0573/2022 

Rozpočtové opatření č. 69 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 345,5 tis. Kč (zvýšení příspěvku na provoz 

kulturních PO) 

 

Úvod do problematiky: 

Městská část Praha 20 jako zřizovatel příspěvkových organizací má za povinnost schvalovat finanční 

prostředky na provoz (schválený rozpočet) PO. Pro případné změny je v rozpočtu 2022 alokovaná částka 

(nespecifikované rezervy), jejímuž použití předchází schválení Radou MČ nebo Zastupitelstvem MČ. 

Popis výchozího stavu: 

Rada MČ Praha 20 schválila svými u usneseními č. RMC/1/23/0023/22, č. RMC/1/24/024/22, a č. 

RMC/1/25/0025/22 ze dne 2. 11. 2022 navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím (MVK, 

Kulturní centrum a Chvalský zámek) na rok 2022, který je zvýšen o částku v celkové výši 345.5 tis. Kč. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 1012 (kapitola 10 – pokladní správa, odbor ekonomický), ODPA 6409 (ostatní 

činnosti j.n.), POL 5901 (nespecifikované rezervy), ORG 666 ve výši 345,5 tis. Kč a navýšeny položky na ORJ 

640 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3314 (činnosti 

knihovnické), POL 5331 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím), ORG 6143 ve výši 97,0 

tis. Kč, ODPA 3319 (ostatní záležitosti kultury), POL 5331 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím), ORG 6142 ve výši 115,1 tis. Kč a ODPA 3322 (zachování a obnova kulturních památek), POL 

5331 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím), ORG 1031 ve výši 133,4 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

69 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 10 – pokladní správa, odbor 

ekonomický, ODPA 6409 (ostatní činnosti 

j.n.), POL 5901 (nespecifikované rezervy), 

ORG 666 

 

do kapitoly 06 – kultura cestovní ruch, 

odbor sociálních věcí a školství, ODPA 

3314 (činnosti knihovnické), ODPA 3319 

(ostatní záležitosti kultury), a ODPA 3322 

(zachování a obnova kulturních památek), 

POL 5331 (neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím) 

 

 

 

-  345,5 

 

 

 

   

+ 345,5 

 

 

 

 

kapitola 10 – pokladní správa, 

(OE) 

běžné výdaje  

 

kapitola 06 – kultura a cestovní 

ruch 

(OSVŠ) 

běžné 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. 


