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Zmocnění Rady městské části Praha 20 k provádění rozpočtových opatření 
 

Rada městské části Praha 20 je zmocněna ke schvalování rozpočtových opatření, při nichž se 

mění ukazatele rozpočtu, s využitím ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) Zákona č. 131/2000 Sb., 

o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím rozsahu: 

 

1. schvalovat v rámci jednoho rozpočtového opatření přesuny mezi odd. § u běžných 

výdajů do výše 2 mil. Kč, u kapitálových výdajů do výše 6 mil. Kč, při nichž se 

jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový 

objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů  

 

2. schvalovat změny do výše 10 mil. Kč v ročním součtu, při nichž dochází k použití 

nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných 

výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, 

 

3. schvalovat rozpočtová opatření týkající se přijetí a zařazení do rozpočtu účelově 

poskytnutých finančních prostředků (dotace, granty, pojistná plnění, účelově určené 

dary, atd.), při nichž městská část obdrží finanční prostředky na jasně stanovený účel, 

 

4. schvalovat rozpočtová opatření týkající se finančního vypořádání transferů nebo 

upřesnění výše transferů (dle rozpisů dotačního vztahu, vypořádání dotací, grantů 

apod.), 

 

5. schvalovat rozpočtová opatření v případě, kde se jedná o nutný výdaj k zajištění chodu 

městské části v případě stavu nouze, havárií ohrožujících životy nebo majetek, 

k odvrácení škod, dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady 

penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady a k dalším 

případům zabránění škod, dále v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 

výdaj musí být realizován, přičemž tato rozpočtová opatření se nezapočítají do ročního 

limitu podle odst. 2., 

 

6. schvalovat přesuny v rámci běžných a kapitálových výdajů u akcí, které byly schváleny 

zastupitelstvem městské části, ale u kterých je nutné po uskutečnění plnění výdajů 

provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 20 si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém 

opatření provedeném v rámci zmocnění Radou městské části Praha 20 na nejbližším zasedání 

zastupitelstva, konaném po schválení rozpočtového opatření Radou městské části. 

 

V kompetenci pracovníka (správce) rozpočtu je: 

 

• provádět změny v rozpočtu v rámci odd. § při změnách u druhového třídění výdajů 

(přesuny v rámci položek 5xxx a 6xxxx) a v rámci jednoho odboru a kapitoly (ORJ), 

• provádět úpravy rozpočtu u ORJ, UZ příp. ORG v rámci odd. § jednoho odboru a 

kapitoly (ORJ) z důvodu nutnosti správného zatřídění podle rozpočtové skladby, 

• provádět změny rozpočtu v rámci všech kapitol (ORJ), všech odd. § u druhového třídění 

výdajů (přesuny v rámci položek 5xxx a 6xxx) u přijatých státních a magistrátních 

dotací. 


