Důvodová zpráva
BJ/2408/2021

Rozpočtové opatření č. 52 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 souvislosti s participativním rozpočtem (projekt „Žít. Bydlet. Číst.
Sdílet“) ve výši 600,0 tis. Kč

Úvod do problematiky:
Rada MČ Praha 20 schválila svým usnesením č. RMC/74/18/1440/20 ze dne 9. 10. 2020 realizaci
participativního projektu „Žít. Bydlet. Číst. Sdílet“.
Popis výchozího stavu:
Zhotovení díla se vzhledem k nepříznivému vývoji počasí i vzhledem k pandemii Covid-19 zpozdilo. Nyní je
uzavírána smlouva se zhotovitelem a dílo bude realizováno.
Popis navrženého řešení:
Z výše uvedených důvodů se jedná o přesun finančních prostředků kapitálových výdajů z ORJ 413 (kapitola
04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství - místní agenda 21), ODPA 3429 (ostatní
zájmová činnost a rekreace), POL 6901 (rezervy kapitálových výdajů), ORG 2041301 na ORJ 620 (kapitola
06 – kultura a cestovní ruch, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3314 (činnosti knihovnické),
POL 6121 (budovy, haly a stavby), UZ 109 ve výši 600,0 tis. Kč.
Pořad. Důvod
číslo
-----č. RO

52

Změna dle rozpočtové skladby
Částka
v tis. Kč

Výdaje

a finanční krytí

přesun finančních prostředků
v souvislosti s participativním rozpočtem
z kapitoly 04 - školství, mládež a sport,
odbor sociálních věcí a školství - místní
agenda 21, ODPA 3429 (ostatní zájmová
činnost a rekreace), POL 6901 (rezervy
kapitálových výdajů), ORG 2041301

- 600,0 (OSVŠ)
kapitálové výdaje

do kapitoly 06 – kultura a cestovní ruch,
odbor hospodářské správy a investic, ODPA
3314 (činnosti knihovnické), POL 6121
(budovy, haly a stavby), UZ 109

Kapitola 06 – kultura a
cestovní ruch,
+ 600,0
(OHSaI)
kapitálové výdaje

Kapitola 04 - školství,

mládež a sport

Rizika navrženého usnesení:
Nejsou známa.
Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení:
OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.

Příjmy

