
Důvodová zpráva 

BJ/2324/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 44 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 23,5 tis. Kč (pítko ke sportovnímu areálu 

 u FZŠ Chodovická) 

 

Úvod do problematiky: 

MČ Praha 20 zajišťovala rekonstrukci sportovního areálu při FZŠ Chodovická. V rámci akce bylo vytvořeno 

pítko jež zhodnocuje majetek městské části. 

Popis výchozího stavu: 

Rada MČ Praha 20 schválila svým usnesením č. RMC/90/4/1654/21 ze dne 19. 2. 2021 poskytnutí účelové 

investiční dotace  Základní škole a Mateřské škole, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408, na pokrytí čtyř 

tříd mateřské školy WiFi signálem v budově Spojenců 2170. Tyto finanční prostředky byly škole poukázány 

z alokované dotace z VHP. Finální částka za dílo byla nižší než původně plánovaná a je tedy možné ze 

zbývajících finančních prostředků uhradit výše uvedené pítko. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 440 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství), 

ODPA 3117 (první stupeň základních škol), POL 6351 (investiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím), UZ 98, ORG 2144006 ve výši 23,5 tis. Kč a vytvořena položka na ORJ 420 (kapitola 04 – 

školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3113 (základní školy), POL 5123 

(podlimitní technické zhodnocení), UZ 98, ORG 2142010 ve výši 23,5 tis. Kč. 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

44. přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor 

sociálních věcí a školství, ODPA 3117 (první 

stupeň základních škol), POL 6351 (investiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím), 

UZ 98, ORG 2144006 

 

do kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor 

hospodářské správy a investic), ODPA 3113 

(základní školy), POL 5123 (podlimitní 

technické zhodnocení), UZ 98, ORG 2142010 
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Kapitola 04  – školství, 

mládež a sport,  

(OSVŠ) 

kapitálové výdaje  

 

 

Kapitola 04  – školství, 

mládež 

a sport,  

(OHSaI) 

běžné výdaje  

 

 

 

  

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 



 


		2021-06-03T11:58:06+0000
	user_ts




