
 

 

Důvodová zpráva 

BJ/2471/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 59 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 – odbor sociálních věcí a školství v celkové výši 25,0 tis. Kč  

 

 

Úvod do problematiky: 

Ve třetím čtvrtletí letošního roku se uskuteční akce „Počernice v pohybu“ a veletrh volnočasových aktivit. Spolupořadatelem je 

městská část (odbor sociálních věcí a školství). 

Popis výchozího stavu: 

V současné době jsou finanční prostředky alokovány na „účtě“ oddělení MA 21. Pro správné zatřídění je potřeba převést tyto do 

rozpočtu odboru sociálních věcí a školství. (Před úpravou organizačního řádu bylo MA 21 samostatným odborem, po úpravě se 

stalo oddělením spadající pod OSVŠ). 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 613 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, MA 21), ODPA3429 (ostatní zájmová činnost 

a rekreace), POL 5139 (nákup materiálu j.n.) ve výši 18,0 tis. Kč a POL 5169 (nákup ostatních služeb) ve výši 7,0 tis. Kč.  

a navýšena položka na ORJ 440 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3119 (ostatní 

záležitosti základního vzdělávání), POL 5139 (nákup materiálu j.n.) ve výši 25,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční 

krytí 
59 přesun finančních prostředků  

 

z ORJ 613 - kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, MA 21, 

ODPA3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), POL 

5139 (nákup materiálu j.n.)  

POL 5169 (nákup ostatních služeb)  

 

do kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních 

věcí a školství, ODPA 3119 (ostatní záležitosti základního 

vzdělávání), POL 5139 (nákup materiálu j.n.) 

 

 

 

-  18,0 

 

-  7,0 

 

 

+ 25,0 

 

 

Kapitola 06 – kultura a 

cestovní ruch 

(MA 21) 

běžné výdaje  

 

Kapitola 04 – školství, 

mládež a sport  
(OSVŠ) 

běžné výdaje 

 

  

 

 

 

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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