
Důvodová zpráva 

BJ/1921/2020 

Rozpočtové opatření č. 91 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 (pozemky - lom) 

 ve výši 1 695,3 tis. Kč 

 

 

 

Úvod do problematiky: 

MČ Praha 20 hodlá uzavřít s paní Helenou Plachtovou a panem Ing. Janem Doležalem kupní smlouvu, ve věci 

úplatného nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id 41/48 pozemku KN parc. č. 1853/1, 1857/1 

a 1857/2 v k. ú. Horní Počernice, a to v souladu s přijatým usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20 

č. ZMC/18/6/0023/17 ze dne 27. 2. 2017.  

Popis výchozího stavu: 

Celková kupní cena byla stanovena na 4.104.900,- Kč. Na základě usnesení ZHMP ze dne 6. 9. 2018 získala MČ 

na výkup pozemků účelovou investiční dotaci, která pokryje částečné náklady. Zbylé finanční prostředky budou 

vyplaceny z vlastních prostředků MČ. Vzhledem k tomu, že je třeba tuto účelovou dotaci vyčerpat v letošním 

roce, je třeba, aby byla kupní smlouva uzavřena co nejdříve. Kupní cena bude převedena dle smluvního ujednání 

do advokátní úschovy. 

Popis navrženého řešení: 

Na základě požadavku OHSaI je navrhován převod finančních prostředků ve výši 1 635,3,0 tis. Kč. Částka bude 

převedena z finančních prostředků alokovaných: 

 na akci „PD rozšíření kapacity DDM“ (vlastní finanční prostředky MČ – na akci obdržela MČ dotaci, 

která pokryje veškeré výdaje) - bude snížena položka 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 1942002 ve výši 81,7 tis. Kč 

 na akci „rozšíření kapacity DDM“ (vysoutěžená částka na realizaci byla nižší než předpoklad) - bude 

snížena položka 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 ve výši 470,0 tis. Kč 

 na akci „nabíjecí stanice pro elektromobily“ (stanice byla pořízena fy ČEZ) -  bude snížena položka na 

ORJ 220 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3719 

(ostatní činnosti k ochraně ovzduší), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 17600 ve výši 45,4 tis. 

Kč 

 na akci „přechod pro chodce Mezilesí“ (přechod nelze z technických důvodů realizovat) - bude snížena 

položka na ORJ 220 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic), 

ODPA 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 

1922004 ve výši 90,8 tis. Kč 

  na akci „tělocvična Jívanská“ (akce nebyla v letošním roce realizována) - bude snížena položka na 

ORJ 420 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3412 

(sportovní zařízení ve vlastnictví obce), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 1106 ve výši 

1 007,4 tis. Kč. 

Bude navýšena položka na ORJ 820 (kapitola 08 – hospodářství, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 

3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 6130 (výkup pozemků). 

 

 



 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. 

Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční 

krytí 
91 přesun finančních prostředků  

z kapitoly 04 – školství, mládež a sport (odbor hospodářské 

správy a investic),  

 

 

z kapitoly 02 – městská infrastruktura (odbor hospodářské 

správy a investic), 

 

 

do kapitoly 08 – hospodářství (odbor hospodářské správy a 

investic), ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj 

j.n.), POL 6130  

 

 

 

 

-  1 559,1 

 

 

 

-136,2 

 

 

 

+ 1 695,3 

 

 

 

 

 

kapitola 04 – školství, mládež a sport 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

kapitola 02 – městská infrastruktura 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

 

kapitola 08 – hospodářství 

(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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