
Důvodová zpráva 

BJ/1665/2020 

 

Rozpočtové opatření č. 61 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 (mlhoviště) ve výši 105,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

V závěru loňského roku byly zakoupeny mlžící sprchy. Realizace těchto zařízení byla naplánována na letošní 

rok. Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byly příslušné finanční prostředky alokovány. 

Popis výchozího stavu: 

Během realizace akce se vyskytly vícepráce u mlhoviště, které se nachází v areálu FZŠ Chodovická. 

Popis navrženého řešení: 

Je navrhován převod finančních prostředků a to tak, že bude snížena položka na akci „MŠ a ZŠ Spojenců – 

rozvody ZTI“ (tato akce nebude v letošním roce realizována) na ORJ 420 (kapitola 04 -  školství, mládež a 

sport, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3117 (první stupeň základních škol), POL 5171 (opravy 

a udržování), ORG 2042005 a navýšeny položky na ORJ 613 (kapitola 06 -  kultura a cestovní ruch, oddělení 

MA 21), ODPA 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), POL 5123 (podlimitní technické zhodnocení) ve 

výši 20,0 tis. Kč a na ORJ 420 (kapitola 04 -  školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic), 

ODPA 3421 (využití volného času dětí a mládeže), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 2042009 (akce 

„mlhoviště ve FZŠ Chodovická“) ve výši 85,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

61 přesun finančních prostředků  

z Kapitoly 04 – školství, mládež a sport (odbor hospodářské správy 

a investic), ODPA 3117 (první stupeň základních škol), POL 5171 

(opravy a udržování, ORG 2042005 

 

 

 

do Kapitoly 04 – školství, mládež a sport (odbor hospodářské správy 

a investic), ODPA 3421(využití volného času dětí a mládeže), POL 

6121 (budovy, haly, stavby), ORG 2042009 

 

do Kapitoly 06 – kultura a cestovní ruch (odd. MA 21), ODPA 3429 

(ostatní zájmová činnost a rekreace), POL 5123 (podlimitní technické 

zhodnocení 

 

 

 

- 105,0 

 

 

 

 

 

 

 

+ 85,0 

 

 

 

+ 20,0 

 

 

 

Kapitola 04 – školství, mládež 

a sport, (OHSaI) 

běžné výdaje 

 

 

 

 

Kapitola 04 – školství, mládež 

a sport, (OHSaI) 

kapitálové výdaje 

 

 

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, 

(MA 21) 

běžné výdaje 

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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