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Rozpočtové opatření č. 55 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 (investice - OMH) v celkové výši 690,0 tis. Kč  

Úvod do problematiky: 

Rada městské části Praha 20 schválila svým usnesením č. RMC/105/19/1919/21 ze dne 18. 6. 2021 nákup sekacího traktoru (cca 

545,0 tis. Kč) pro potřeby odboru místního hospodářství. Další investice do strojového vybavení OMH je ve výši cca 145 0 tis. Kč 

(havarijní stav zbylého vybavení pro potřeby sekání). 

Popis výchozího stavu: 

V současné době proběhla poptávková řízení z nichž vyplynula celková cena nákupu ve výši 690,0 tis. Kč  (sekací traktor cca 545,0 

tis. Kč a sekačka 145,0 tis. Kč). V rozpočtu MČ Praha 20 nebyly finanční prostředky alokovány. Nákup sekačky bude hrazen 

z rozpočtovaných prostředků odboru místního hospodářství, finanční prostředky na sekací traktor půjdou z investiční rezervy (cca 

145,0 tis. Kč) a zbylé prostředky z běžných výdajů OMH. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6112 (zastupitelstva obcí), POL 

6901 (rezervy kapitálových výdajů) ve výši 145,0 tis. Kč, ORJ 260 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor místního 

hospodářství), ODPA 3725 (využívání a zneškodňování komunálních odpadů) POL 5156 (pohonné hmoty) ve výši 50,0 tis. Kč, 

ODPA 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) ve výši 50,0 tis. Kč, POL 

5166 ( konzultační, poradenské 

a právní služby) ve výši 40,0 tis. Kč, POL 5169 (nákup ostatních služeb) ve výši 175,0 tis. Kč, POL 5171 (opravy a udržování) ve 

výši 100,0 tis. Kč a ORJ 860 (kapitola 08 – hospodářství, odbor místního hospodářství), ODPA 3632 (pohřebnictví), POL 5171 

(opravy a udržování) ve výši 80,0 tis. Kč a ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 5137 (drobný hmotný 

dlouhodobý majetek) ve výši 50,0 tis. Kč 

a zřízena položka na ORJ 260 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor místního hospodářství), ODPA 3745 (péče o vzhled 

obcí a veřejnou zeleň), POL 6122 (stroje, přístroje a zařízení), ORG 2126001 (545,0 tis. Kč) 

a ORG 2126002 (145,0 tis. Kč). 

Pořad. 
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------ 
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a finanční 
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55 přesun finančních prostředků  

 

z ORJ 911 - kapitoly 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu, 

ODPA 6112 (zastupitelstva obcí), POL 6901 (rezervy 

kapitálových výdajů) 

na ORJ 260 - kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor 

místního hospodářství, ODPA 3725 (využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů), POL 5156 (pohonné hmoty)  

ODPA 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň),  POL 5137 

(drobný hmotný dlouhodobý majetek),  

POL 5166 ( konzultační, poradenské a právní služby), 

POL 5169 (nákup ostatních služeb),  

POL 5171 (opravy a udržování),  

na ORJ 860 - kapitola 08 – hospodářství, odbor místního 

hospodářství, ODPA 3632 (pohřebnictví), POL 5171 (opravy a 

udržování),  

ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 5137 

(drobný hmotný dlouhodobý majetek)  

 

do kapitoly 02 – městská infrastruktura, odbor místního 

hospodářství, ODPA 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 

POL 6122 (stroje, přístroje a zařízení), ORG 2126001 a ORG 

2126002  
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Kapitola 09 – vnitřní správa, 

(OKÚ) 

kapitálové výdaje  

 

 

Kapitola 02 – městská 

infrastruktura 

(OMH) 

běžné výdaje 

 

 

 

Kapitola 08 – hospodářství 

(OMH) 

běžné výdaje 

 

 

 

Kapitola 02 – městská 

infrastruktura 

(OMH) 

kapitálové výdaje  

 

 



 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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