
Důvodová zpráva 

BJ/1226/2020 

Rozpočtové opatření č. 19 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020  - ponechání nevyčerpaných 

účelových finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 

2019 a dříve 

Úvod do problematiky: 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020 ponechání nevyčerpaných účelových 
finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 a dříve k čerpání v roce 2020 
v celkové výši 39 528,4 tis. Kč.  

Popis výchozího stavu: 

Městské části Praha 20 byly ponechány nevyčerpané účelové finanční prostředky, které byly poskytnuty z rozpočtu 
hl. m. Prahy v roce 2019 a dříve, k čerpání v roce 2020. Tyto finanční prostředky navýší příjmy a výdaje MČ Praha 
20 na rok 2020. 

Popis navrženého řešení: 

Pořad. 

číslo 

č. RO 

 
Důvod Částka v tis. Kč Příjmy a finanční krytí 

 
Výdaje 

19. ponechání nevyčerpaných účelových finančních 
prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2019 a dříve k čerpání v roce 2020 

 

 
 
           +  39 528,4 

ORJ 1000 (Kapitola 10 – pokladní 
správa), POL 8115 (změny stavu 
krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech kromě změn stavů 
účtů státních finančních aktiv, které 
tvoří kapitolu OSFA) 

ORJ 220 (Kapitola 02 – městská 
infrastruktura, odbor hospodářské správy a 
investic), ODPA 2219 (ostatní záležitosti 
pozemních komunikací) 

  994,9  POL 6121 (budovy, haly a stavby), 
 ORG 0080222000000, UZ 90 

       3 000,0  POL 6121 (budovy, haly a stavby), 
 ORG 0081142000000, UZ 90 

   
    

 ORJ 220 (Kapitola 02 – městská 
infrastruktura, odbor hospodářské správy a 
investic), ODPA 3745 (péče o vzhled obcí 
a veřejnou zeleň) 

  8 674,7  POL 6121 (budovy, haly a stavby), 
 ORG 0080391000000, UZ 90 

       3 000,0  POL 6121 (budovy, haly a stavby), 
 ORG 0081122000000, UZ 90 

         ORJ 420 (Kapitola 04 – školství, mládež a 
sport, odbor hospodářské správy a 
investic), ODPA 3113 (základní školy) 

      5 000,0  POL 6121 (budovy, haly a stavby), 
 ORG 0081197000000, UZ 90 

        ORJ 420 (Kapitola 04 – školství, mládež a 
sport, odbor hospodářské správy a 
investic), ODPA 3117 (první stupeň 
základních škol) 

  14 968,5  POL 6121 (budovy, haly a stavby), 
 ORG 0081022000000, UZ 90 

      ORJ 420 (Kapitola 04 – školství, mládež a 
sport, odbor hospodářské správy a 
investic), ODPA 3412 (sportovní zařízení 
ve vlastnictví obce) 

         1 000,0  POL 6121 (budovy, haly a stavby), 
 ORG 0080910000000, UZ 90 

    ORJ 820 (Kapitola 08 – hospodářství, 
odbor hospodářské správy a investic), 
ODPA 3639 (komunální služby a územní 
rozvoj j.n.) 

     2 736,6  POL 6130 (pozemky), 
 ORG 0080883000000, UZ 90 

    ORJ 920 (Kapitola 09 – vnitřní správa, 
odbor hospodářské správy a investic), 
ODPA 6171 (činnost místní správy) 

     153,7  POL 6121 (budovy, haly a stavby), 
 ORG 00811500000000, UZ 116 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 

 


