
Důvodová zpráva 

BJ/2292/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 37 MČ Praha 20 na rok 2021 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/17/1/0249/20 ze dne 21. 12. 2020 zařazení vrácených 

finančních prostředků do rozpočtu městské části ve výši 104,2 tis. Kč  

 

 

Úvod do problematiky: 

V loňském roce byly zřízeným příspěvkovým organizacím poskytnuty městskou částí účelové dotace: KC Horní 

Počernice –  vánoční zpívání, MŠ Chodovická -  malování a platy jeslová třída. 

Popis výchozího stavu: 

V současné době byly finanční prostředky poskytnuté na výše uvedené dotace vráceny, resp. částečně vráceny 

z důvodu toho , že se akce nekonala anebo při ní vznikla úspora.  

Popis navrženého řešení: 

Příjmy = ORJ 440 (kapitola 04 -  školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3111 

(mateřské školy), POL 2229 (ostatní přijaté vratky transferů), ORG 914111 ve výši 37,1 tis. Kč a ORG 924111 

ve výši 57,1 tis. Kč a ORJ 640 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch), ODPA 3319 (ostatní záležitosti kultury), 

POL 2229 (ostatní přijaté vratky transferů), ORG 926142 ve výši 10,0 tis. Kč. 

Výdaje = ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost místní správy), 

POL 5901 (nespecifikované rezervy) ve výši 104,2 tis. Kč. 

 

Pořad. 

číslo 

č. RO 

 

Důvod Částka 

v tis. Kč 

Příjmy a finanční krytí 
 

Výdaje 

37 zařazení vrácených 

finančních prostředků 

 

 

    +  104,2 

 

 

 

 

       

 

ORJ 440 (kapitola 04 -  

školství, mládež a sport, 

odbor sociálních věcí a 

školství), ODPA 3111 

(mateřské školy), POL 

2229 (ostatní přijaté vratky 

transferů) a ORJ 640 

(kapitola 06 – kultura a 

cestovní ruch), ODPA 

3319 (ostatní záležitosti 

kultury), POL 2229 

(ostatní přijaté vratky 

transferů) 

ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní 

správa, odbor kancelář úřadu), 

ODPA 6171 (činnost místní 

správy), POL 5901 

(nespecifikované rezervy) 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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