
Důvodová zpráva 

BJ/1527/2020 

 

Rozpočtové opatření č. 45 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 (OMH - rozhlas) ve výši 15,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 jsou alokované finanční prostředky na úhradu služeb a oprav spojených 

s veřejným rozhlasem v minimální výši (10,0 tis. Kč). V loňském roce činila alokace 50,0 tis. Kč a fakturace 

0 Kč. Proto se v letošním roce přistoupilo k nižší alokaci. 

Popis výchozího stavu: 

V současné době je potřeba provést rozsáhlejší revizi i v důsledku pravidelnějšího využívání veřejného 

rozhlasu z důvodu krizových opatření (COVID – 19). Odhadovaná celková výše potřebných finančních 

prostředků je 25 tis. Kč. 

Popis navrženého řešení: 

Je navrhován převod finančních prostředků a to tak, že bude navýšena položka běžných výdajů na 

ORJ 660 (kapitola 06 - kultura a cestovní ruch, odbor místního hospodářství), ODPA 3349 (ostatní 

záležitosti sdělovacích prostředků), POL 5169 (nákup ostatních služeb), a snížena položka běžných výdajů 

na ORJ 260 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor místního hospodářství), ODPA 3745 (péče o vzhled 

obcí a veřejnou zeleň), POL 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) ve výši 15,0 tis. Kč.  

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

45 přesun finančních prostředků  

z Kapitoly 02 – městská infrastruktura, odbor místního 

hospodářství), ODPA 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň), POL 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) 

 

 

do Kapitoly 06 - kultura a cestovní ruch, odbor místního 

hospodářství), ODPA 3349 (ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků), POL 5169 (nákup ostatních služeb) 

 

 

 

- 15,0 

 

 

 

 

+ 15,0 

 

 

 

Kapitola 02 – městská infrastruktura, 

(OMH), 

běžné výdaje 

 

 

Kapitola 06 - kultura a cestovní ruch 

(OMH) 

běžné výdaje 

 

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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