
Důvodová zpráva 

BJ/2386/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 48 MČ Praha 20 na rok 2021 schvalované v souladu 

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

vypořádání za rok 2020 

 

Úvod do problematiky: 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 28/42 ze dne 17.6. 2021 ke „Zprávě o plnění rozpočtu 

hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2020 – závěrečný 

účet“ výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2020, vyplývající jednak 

ze závěrů z projednávání návrhů finančního vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy, které proběhlo 

v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 134 ze dne 25.1.2021, dále z usnesení Zastupitelstva hl. m. 

Prahy č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021 a z usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1262 dne 31.5. 2021. 

Popis výchozího stavu: 

Městské části Praha 20 byla poskytnuta vratka, která v případě schválení Radou MČ navýší příjmy a výdaje 

MČ Praha 20 na rok 2020 ve výši 258,8 tis. Kč.  Zároveň je MČ povinna odvést nevyčerpané účelově 

poskytnuté finanční prostředky ve výši 171,6 tis. Kč. 

Popis navrženého řešení: 

Příjmy = ORJ 1012 (kapitola 10 -  pokladní správa, odbor ekonomický), ODPA 6330 (převody vlastním 

fondům v rozpočtech územní úrovně), POL 4137 (převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 

městskými obvody nebo částmi) ve výši 87,2 tis. Kč, UZ 98193 a 171,6 tis. Kč (bez UZ). 

Výdaje = ORJ 1012 (kapitola 10 -  pokladní správa, odbor ekonomický), ODPA 6330 (převody vlastním 

fondům v rozpočtech územní úrovně), POL 5347 (převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 

městskými obvody nebo částmi), UZ 81 ve výši 82,9 tis. Kč,  UZ 108 ve výši 10,7 tis. Kč a UZ 115 ve výši 

78,0 tis. Kč a ODPA 6409 (ostatní činnosti j.n.), POL 5901 (nespecifikované rezervy) ve výši 258,8 tis. Kč a 

– 171,6 tis. Kč.  

Pořad. 

číslo 

č. RO 

 

Důvod Částka v tis. 

Kč 

Příjmy a finanční krytí 
 

Výdaje 

48 uzavření finančního 

vypořádání za rok 2020 

 

 

 

      +   258,8 

 

      -   171,6 

 

ORJ 1012 (kapitola 10 -  

pokladní správa, odbor 

ekonomický), ODPA 6330 

(převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní 

úrovně), POL 4137 

(převody mezi statutárními 

městy (hl. m. Prahou) a 

jejich městskými obvody 

nebo částmi) 

ORJ 1012 (kapitola 10 -  

pokladní správa, odbor 

ekonomický), ODPA 6330 

(převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně), 

POL 5347 (převody mezi 

statutárními městy (hl. m. 

Prahou) 

a jejich městskými obvody 

nebo částmi) a ODPA 6409 

(ostatní činnosti j.n.), 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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