
Důvodová zpráva 

BJ/1886/2020 

 

Rozpočtové opatření č. 88 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 (oprava povrchu hřiště při ZŠ Stoliňská) 

 ve výši 222,0 tis. Kč 

 

 

 

 

Úvod do problematiky: 

Odbor hospodářské správy a investic uzavírá smlouvu o dílo se zhotovitelem na opravu povrchu hřiště při ZŠ 

Stoliňská v celkové výši 372,0 tis. Kč (150,0 tis. Kč dotace od MHMP). 

 

Popis výchozího stavu: 

Vlastní finanční prostředky nebyly ve schváleném rozpočtu na rok 2020 na výše uvedenou akci alokovány. 

 

Popis navrženého řešení: 

Je navrhován převod finančních prostředků a to tak, že budou sníženy položky na ORJ 420 (kapitola 04 -  

školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3111 (mateřské školy) POL 5171 

(opravy a udržování), ORG 2042001 (oprava pítek a sprchového zařízení při MŠ Křovinovo nám. – oprava byla 

realizována za nižší cenu) ve výši 156,0 tis. Kč a 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 (oprava rozvodů ZTI MŠ a ZŠ Spojenců – oprava nebyla realizována z důvodu odstoupení 

vybraného zhotovitele /zrušení výběrového řízení/ a v tomto důsledku došlo k nemožnosti realizace 

v prázdninovém termínu) ve výši 66,0 tis. Kč a navýšena položka na ORJ 420 (kapitola 04 -  školství, mládež a 

sport, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3113 (základní školy) POL 5171 (opravy a udržování), 

ORG 2042012 ve výši 222,0 tis. Kč. 

V souvislosti s touto akcí je třeba správného zařazení již dříve přijaté dotace ve výši 150,0 tis. Kč – bude 

snížena položka na ORJ 440 (kapitola 04 -  školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 

3113 (základní školy) POL 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) a navýšena 

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

(základní školy) POL 5171 (opravy a udržování), ORG 0020440054133, UZ 115. 

 

 

 



 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

88 přesun finančních prostředků  

z Kapitoly 04 – školství, mládež a sport,  odbor 

hospodářské správy a investic), ODPA 3111 (mateřské 

školy) POL 5171 (opravy a udržování), ORG 2042001  

 

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  

 

z Kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor 

sociálních věcí a školství), ODPA 3113 (základní školy) 

POL 5336 (neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím), ORG 0020440054133, 

UZ 115  

 

do Kapitoly 04 – školství, mládež a sport,   odbor 

hospodářské správy a investic), ODPA 3113 (základní 

školy) POL 5171 (opravy a udržování), ORG 2042012 

 

 

do Kapitoly 04 – školství, mládež a sport,   odbor 

hospodářské správy a investic), ODPA 3113 (základní 

školy) POL 5171 (opravy a udržování), 

ORG 0020440054133, UZ 115  

 

 
 

- 156,0 

 
 

 

- 66,0 
 

 

 
- 150,0 

 

 
 

 

+ 222,0 
 

 

 
 

+ 150,0 

 

 
 
Kapitola 04 – školství, mládež 

a sport, (OHSaI) 

běžné výdaje 
 
Kapitola 04 – školství, mládež 

a sport, (OHSaI) 

běžné výdaje 
 
Kapitola 04 – školství, mládež 

a sport, (OSVŠ) 

běžné výdaje  
 

 
 
Kapitola 04 – školství, mládež 

a sport, (OHSaI) 

běžné výdaje 
 

 
Kapitola 04 – školství, mládež 

a sport, (OHSaI) 

běžné výdaje 

 

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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