
Důvodová zpráva 

BJ/1597/2020 

 

Rozpočtové opatření č. 53 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu 

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

prostředků v rámci rozpočtu MČ (OMH) ve výši 1 315,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

V průběhu roku 2020 se vyskytla potřeba řešení situaci ohledně výsadby náhradních  stromů, keřů a některé 

opravy na dětských hřištích aj.. 

Popis výchozího stavu: 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 nebyly na výše uvedené finanční prostředky alokovány. 

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), UZ 99 v celkové výši 1 315,0 tis. Kč a navýšeny 

provozní položky na ORJ 260 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor místního hospodářství), ODPA 

2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), POL 5171 (opravy a udržování /380,0 tis. Kč/), ORJ 260 

(kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor místního hospodářství), ODPA 3745 (péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň), POL 5139 (nákup materiálu j.n. /535,0 tis. Kč/) a POL 5169 (nákup ostatních služeb /250,0 

tis. Kč/) a ORJ 460 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor místního hospodářství), ODPA 3421 

(využití volného času dětí a mládeže), POL 5171 (opravy a udržování /150,0 tis. Kč/), UZ 99. 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

53 přesun finančních prostředků v rámci 

rozpočtu MČ  

 
z  kapitoly  10 – pokladní správa, odbor ekonomický, ODPA 6409 

(ostatní činnosti j.n.), POL 5901 (nespecifikované rezervy), UZ 99 

 

do kapitoly 02 – městská infrastruktura, odbor místního 

hospodářství, ODPA 2219 (ostatní záležitosti pozemních 

komunikací), POL 5171 (opravy a udržování) a ODPA 3745 (péče 

o vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 5139 (nákup materiálu j.n. 

/535,0 tis. Kč/) a POL 5169 (nákup ostatních služeb /250,0 tis. 

Kč/), UZ 99 

 
do kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor místního                                        

hospodářství), ODPA 3421 (využití volného času dětí a mládeže), 

POL 5171 (opravy a udržování /150,0 tis. Kč/), UZ 99. 

 
 

 

 

 

 

-  1 315,0 

 

 

 

 

+ 1 165,0 

 

 

 

 

 

 

+ 150,0 

 

 

 

 

Kapitola 10 – pokladní správa, 

(OE) 

běžné výdaje  

 

 

 

Kapitola 02 – městská infrastruktura, 

(OMH) 

běžné výdaje  

 

 

 

Kapitola 04 – školství, mládež a sport, 

(OMH) 

běžné výdaje  

 

 

   

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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