
Důvodová zpráva 

BJ/1863/2020 

 

Revokace rozpočtového opatření č. 79 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 (nová investiční akce – oplocení sportoviště v areálu 

základních škol Prahy 20) ve výši 421,9 tis. Kč 

Úvod do problematiky: 

Odbor hospodářské správy a investic uzavírá smlouvu o dílo se zhotovitelem na novou investiční akci – 

„Oplocení sportoviště v areálu základních škol Prahy 20“ ve výši 421,9 tis. Kč. Tyto finanční prostředky nebyly 

ve schváleném rozpočtu na rok 2020 alokovány. 

Popis výchozího stavu: 

Rada MČ Praha 20 schválila usnesením č. RMC/78/19/1512/20 ze dne 20. 11. 2020 převod výše uvedených 

finančních prostředků. Došlo však chybě, a finanční prostředky byly převedeny z jiné akce. Z tohoto důvodu se 

revokuje RO č. 79. 

Popis navrženého řešení: 

Je navrhován převod finančních prostředků a to tak, že bude snížena položka na akci „rozšíření kapacity DDM“ 

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 a stavby), ORG 0081301020420 a zřízena položka na  

ORJ 420 (kapitola 04 - školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3113 (základní 

školy), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 2042011 ve výši 421,9 tis. Kč. 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

79 přesun finančních prostředků  

z Kapitoly 04 – školství, mládež a sport, (odbor 
hospodářské správy a investic), ODPA 3421 

(využití volného času dětí a mládeže), POL 6121 

(budovy, haly a stavby), ORG 0081301020420 
 

 

do Kapitoly 04 – školství, mládež a sport, (odbor 
hospodářské správy a investic), ODPA 3113 

(základní školy), POL 6121 (budovy, haly, 

stavby), ORG 2042011 

 

 

 
- 421,9 

 

 
 

 

 

 

 

+ 421,9 

 

 

 
Kapitola 04 – školství, mládež 

a sport, (OHSaI) 

kapitálové výdaje 
 

 

 

 

Kapitola 04 – školství, mládež 

a sport, (OHSaI) 
kapitálové výdaje 

 

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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