
Důvodová zpráva 

BJ/2480/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 64 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 40,0 tis. Kč 

Úvod do problematiky: 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1232 ze dne 24. 5. 2021 poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního 

rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce pro rok 2021.  

 Popis výchozího stavu: 

Finanční prostředky z této dotace byly zahrnuty do rozpočtu na rok 2021. Vzhledem k tomu, že na mzdových položkách 

dojde s největší pravděpodobností k úspoře a naproti tomu na provozních položkách k přečerpání, je navrhován přesun 

tak, aby byly položky vyrovnány. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), ODPA 6171 (činnost místní 

správy), POL 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech), UZ 130 15 

ve výši 40,0 tis. Kč a navýšena položka na ORJ 530 (kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast, odbor sociálních věcí 

a školství), ODPA 4349 (ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva), POL 5137 (drobný hmotný 

dlouhodobý majetek), UZ 130 15. 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční 

krytí 
64 přesun finančních prostředků  

 

z ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář 

úřadu), ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5011 

(platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních místech), UZ 130 15 

 

 

na ORJ 530 (kapitola 05 – zdravotnictví a sociální 

oblast, odbor sociálních věcí a školství),  ODPA 4349 

(ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva), POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý 

majetek),  UZ 130 15  

 

 

 

- 40,0 

 

 

 

 

 

 

+     40,0 

 

 

Kapitola 09 – vnitřní správa, 

(OKÚ) 

běžné výdaje  

 

 

 

 

Kapitola 05 – zdravotnictví 

a sociální oblast 

(OSVŠ) 

běžné výdaje 

 

 

 

  

 

  

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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