
Důvodová zpráva 

BJ/1991/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 3 MČ Praha 20 na rok 2021 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/17/1/0249/20 ze dne 21. 12. 2020 – zapojení nevyčerpaných 

finančních prostředků z doplatku podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích 

přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 1 430,5 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvaluje každoročně (cca 3 x do roka) poskytnutí finančních 

prostředků MČ jako doplatek podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů 

a jiných technických herních zařízení. Poslední částka byla na účet MČ převedena na 

samém konci roku  a proto nebylo možné finanční prostředky vyčerpat. 

Popis výchozího stavu: 

Vzhledem k výše uvedenému je potřeba do rozpočtu pro rok 2021 zapojit část nevyčerpané 

dotace z minulého roku v celkové výši 1 430,5 tis. Kč.  

Popis navrženého řešení: 

Příjmy = POL 8115 (změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě 

změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA), ve výši 1 430,5 tis. 

Kč. 

 

Výdaje = ORJ 440 (kapitola 04 -  školství, mládeže a samosprávy, odbor sociálních věcí a 

školství), ODPA 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), POL 5222 (neinvestiční transfery 

spolkům) ve výši 814,0 tis. Kč, UZ 98, 

ORJ 440 (kapitola 04 - školství, mládeže a samosprávy, odbor sociálních věcí a školství), 

ODPA 3421 (využití volného času dětí a mládeže), POL 5229 (ostatní neinvestiční transfery 

neziskovým a podobným organizacím) ve výši 102,0 tis. Kč, UZ 98, 

ORJ 440 (kapitola 04 - školství, mládeže a samosprávy, odbor sociálních věcí a školství), 

ODPA 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), POL 5222 (neinvestiční transfery 

spolkům) ve výši 102,1 tis. Kč, UZ 98, 

ORJ 530 (kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast, odbor sociálních věcí a školství). 

ODPA 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), POL 5222 (neinvestiční 

transfery spolkům) ve výši 205,5 tis. Kč, UZ 98, 

ORJ 640 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 

3319 (ostatní záležitosti kultury), POL 5222 (neinvestiční transfery spolkům)  ve výši 206,9 

tis. Kč, UZ 98. 



Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

3 přesun finančních prostředků  

 

z  POL 8115 (změny stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech kromě změn 

stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří 
kapitolu OSFA) 

 

 
do kapitoly 04 - školství, mládež a samospráva, 

odbor sociálních věcí a školství, ODPA 3419 

(ostatní tělovýchovná činnost), POL 5222 
(neinvestiční transfery spolkům) 

 

do kapitoly 04 - školství, mládež a samospráva, 
odbor sociálních věcí a školství, ODPA 3421 

(využití volného času dětí a mládeže), POL 5229 

(ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím)  

 

do kapitoly 04 - školství, mládež a samospráva, 
odbor sociálních věcí a školství, 3429 (ostatní 

zájmová činnost a rekreace), POL 5222 

(neinvestiční transfery spolkům) 
 

do kapitoly 05 – zdravotnictví a sociální oblast,  

odbor sociálních věcí a školství, ODPA 4359 
(ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče), 

POL 5222 (neinvestiční transfery spolkům) 

 
do kapitoly 06 - kultura a cestovní ruch, odbor 

sociálních věcí a školství), ODPA 3319 (ostatní 

záležitosti kultury), POL 5222 (neinvestiční 
transfery spolkům)   

 

 
 

-  1 430,5 

 
 

 

 
 

+ 814,0 

 
 

 

 
+ 102,0 

 

 
 

 

 
+102,1 

 

 
 

 

+ 205,5 
 

 

 
+206,9 

 

 
 

běžné výdaje  

 
 

 

 
kapitola 04 – školství, mládež 

a samospráva 

(OSVŠ) 
běžné výdaje  

 

kapitola 04 – školství, mládež 
a samospráva 

(OSVŠ) 

běžné výdaje 
 

 

kapitola 04 – školství, mládež 
a samospráva 

(OSVŠ) 

běžné výdaje 
 

kapitola 05 – zdravotnictví a 

sociální oblast 
(OSVŠ) 

běžné výdaje  

 
kapitola 06 – kultura a cestovní 

ruch 

(OSVŠ) 
běžné výdaje  

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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