
Důvodová zpráva 

BJ/1640/2020 

 

Rozpočtové opatření č. 57 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 (OHSaI) ve výši 27,6 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

OHSaI předkládá návrh na uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací. Jedná se 

o překládku sítí z důvodu připravované stavby - rekonstrukce části komunikace Stoliňská, jejíž součástí je 

vytvoření parkovacích míst u parku Šedivého. 

Popis výchozího stavu: 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byly finanční prostředky alokovány pouze na PD na vytvoření 

parkovacích míst u parku Šedivého. Následně vyvstala potřeba překládky sítí. Uvedená parkovací místa jsou 

podmiňující investicí pro stavbu bytového domu Náchodská (bez získání povolení pro stavbu těchto 

parkovacích míst by nebylo možno získat povolení pro stavbu bytového domu).  Smlouvu o překládce je 

nutno doložit stavebnímu odboru v rámci společného územního a stavebního řízení. Po uzavření smlouvy 

bude zpracována projektová dokumentace překládky, na kterou ve schváleném rozpočtu finanční prostředky 

alokovány nebyly. 

Popis navrženého řešení: 

Je navrhován převod finančních prostředků a to tak, že bude snížena položka na akci „nabíjecí stanice pro 

elektromobily“ (stanici vybudovala na své náklady PRE, a.s.) ORJ 220 (kapitola 02 – městská infrastruktura, 

odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3719 (ostatní činnosti k ochraně ovzduší), POL 6121 (budovy, 

haly, stavby), ORG 17600   a  navýšena  položka na akci „parkoviště u parčíku Šedivého“ ORJ 220 (kapitola 

02 – městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3745 (péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 18505. 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

57 přesun finančních prostředků  

z Kapitoly 02 – městská infrastruktura, odbor 

hospodářské správy a investic, ODPA 3719 

(ostatní činnosti k ochraně ovzduší), POL 6121 
(budovy, haly, stavby), ORG 17600 

 

do Kapitoly 02 – městská infrastruktura, odbor 
hospodářské správy a investic, ODPA 3745 (péče 

o vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 6121 

(budovy, haly, stavby), ORG 18505 
 

 

 
 

- 27,6 

 
 

 

 
 

+ 27,6 

 

 
 

Kapitola 02 – městská 

infrastruktura, (OHSaI) 
kapitálové výdaje 

 

 
Kapitola 02 – městská 

infrastruktura, (OHSaI) 

kapitálové výdaje 
 

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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