
Důvodová zpráva 

BJ/2183/2021 

Rozpočtové opatření č. 32 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 kancelář, šatna, 

skladová hala, hygienické zázemí v objektu OMH 

 

Úvod do problematiky: 

V loňském roce MČ Praha 20 zahájila investiční akci – kancelář, šatna, skladová hala, hygienické zázemí 

v objektu OMH. V rozpočtu MČ na tuto akci jsou pouze prostředky na zpracování projektové dokumentace a 

inženýrskou činnost dle smlouvy o dílo č. S/20/2020/0073 uzavřenou se společností RIPS projekt s.r.o. 

 

Popis výchozího stavu: 

Nyní probíhá společné územní a stavební řízení (dne 13.4.2021 byla podána žádost na OVÚR). Mezi povinnými 

podklady pro společné řízení byla též Smlouva o smlouvě budoucí o připojení se společností PRE distribuce a.s. 

(byla uzavřena 26.3.2021). Dle této smlouvy je žadatel povinen společnosti PRE distribuce a.s. uhradit podíl na 

oprávněných nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného 

rezervovaného příkonu. Náklady jsou stanoveny dle vyhlášky ERÚ a činí 38,5 tis.  Kč. Polovinu těchto nákladů, 

tedy 19,25 tis. Kč, je žadatel povinen uhradit již do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

 
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 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 2082003  ve výši 20,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

32 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  08 - hospodářství, odbor hospodářské 

správy a investic), ODPA 3639 (komunální služby a 
územní rozvoj j.n.), POL 6121 (budovy, haly a 

stavby), ORG 2082003 
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+ 20,0 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 08 - hospodářství 

(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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