
Důvodová zpráva 

BJ/1440/2020 

 

Rozpočtové opatření č. 39 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – převod finančních 

prostředků v rámci rozpočtu MČ (odbor OHSaI) ve výši 900,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 jsou alokované vlastní prostředky na investiční akci Park Houslový klíč 

(Jizbická) ve výši 110,0 tis.Kč na OHSaI. 

Popis výchozího stavu: 

Původně byla plánována realizace 2. etapy parku, která měla bezprostředně navazovat na etapu první. 

Předmětem 2.etapy mělo být kompletní vybavení parku herními prvky, relaxační zónou a mobiliářem, kdy 

předpokládané náklady byly cca 17 mil. Kč.  Vzhledem k tomu, že na 2. etapu nejsou prostředky, je třeba pro 

možnost využívání parku umístit alespoň lavičky a odpadkové koše. 

Popis navrženého řešení: 

Na základě požadavku OHSaI je navrhován převod finančních prostředků ve výši 900,0 tis. Kč na investiční 

akci Park Houslový klíč. Částka bude převedena z finančních prostředků, které MČ obdržela z OPPPR (RO 

č.16) pro FZŠ Chodovickou na přístavbu výtahů, která byla již realizovaná v roce 2018, tzn., že obdržené 

finanční prostředky lze použít na jinou investiční akci. 

Převod finančních prostředků bude snížením položky z kapitoly 04 – školství, mládež a sport (odbor 

hospodářské správy a investic), ODPA 3113 (základní školy), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 

2541112000000 a ÚZ 108100105 ve výši 550,0 tis. Kč a ÚZ 108517985 ve výši 350,0 tis. Kč a navýšením 

položky u kapitoly 02 – městská infrastruktura (odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3745 (péče o 

vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG  0080391001406 (Park Houslový klíč) 

ve výši 900,0 tis. Kč  

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 
39 přesun finančních prostředků  

kapitoly 04 – školství, mládež a sport (odbor hospodářské správy a 

investic), ODPA 3113 (základní školy), POL 6121 (budovy, haly a 

stavby), ORG 2541112000000 a ÚZ 108100105 

 

 

kapitoly 04 – školství, mládež a sport (odbor hospodářské správy a 

investic), ODPA 3113 (základní školy), POL 6121 (budovy, haly a 

stavby), ORG 2541112000000 a ÚZ 108517985 

 

 

kapitola 02 – městská infrastruktura (odbor hospodářské správy a 

investic), ODPA 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 

6121 (budovy, haly, stavby), ORG  0080391001406 (Park 

Houslový klíč) 

 

 

 

-  550,0 

 

 

 

- 350,0 

 

 

 

 

 

 

+900,0 

 

 

 

 

 

kapitola 04 – školství, mládež a sport (odbor 

hospodářské správy a investic) 

investiční výdaje  

 

kapitola 04 – školství, mládež a sport (odbor 

hospodářské správy a investic) 

investiční výdaje  

 

 

 

 

kapitola 02 – školství, mládež a sport (odbor 

hospodářské správy a investic) 

investiční výdaje  

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 


