
Důvodová zpráva 

BJ/2115/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 22 MČ Praha 20 na rok 2021 schvalované v souladu 

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

prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 20,0 tis. Kč – investiční akce „Pumptrack“ 

 

Úvod do problematiky: 

V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace pro II. etapu investiční akce „Pumptrack“ v ulici 

Komárovská na pozemku parc. č. 580/1.  

Popis výchozího stavu: 

V současné době MČ Praha 20 získala souhlasné stanovisko Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. 

Prahy (v minulých 3 letech vydával nesouhlasné stanovisko) a může být pokračováno v přípravě podkladů 

pro územní řízení. Finanční prostředky jsou potřeba na projektovou přípravu (stanovisko pro vyjmutí půdy ze 

ZPF - poplatek za vyjmutí půdy ze ZPF). 

Popis navrženého řešení: 

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

3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 2082004 (při realizaci 

akce „Odvodnění objektu č.p. 868“ došlo k úspoře) ve výši 20,0 tis. Kč a navýšena 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, stavby a haly), ORG 3035 ve výši 20,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

22 přesun finančních prostředků  

 

z  kapitoly  08 - hospodářství, odbor hospodářské 
správy a investic), ODPA 3639 (komunální služby a 

územní rozvoj j.n.), POL 6121 (budovy, haly a 

stavby), ORG 2082004  
 

 

do kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor 

hospodářské správy a investic), ODPA 3421 (využití 

volného času dětí a mládeže), POL 6121 (budovy, 

stavby a haly), ORG 3035 

 

 

 

-  20,0 

 

 

 

+ 20,0 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 08 - hospodářství 

(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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