
Důvodová zpráva 

BJ/2483/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 65 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 – akce „Veselé chodníky“ ve výši 157,0 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byly alokovány finanční prostředky na participativní rozpočet. 

Vzhledem k pandemii (Covid-19) nebyl v letošním roce participativní rozpočet vyhlášen. Dle informace 

z MHMP však je možné, aby byly realizovány projekty, které byly navržený v předchozím roce.  

Popis výchozího stavu: 

V současné době byl vznesen požadavek na realizaci projektu, který se umístil v procesu participativního 

rozpočtu v loňském roce na druhém místě (Veselé chodníky). Finanční prostředky jsou alokovány na straně 

kapitálových výdajů. Akce bude realizována jako služba – běžné výdaje. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 413 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství /odd. 

MA 21/), ODPA 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), POL 6901 rezerva kapitálových výdajů), ORG 

2141301 ve výši 157,0 tis. Kč a navýšena položka na ORJ 440 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor 

sociálních věcí a školství), ODPA 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), POL 5169 (nákup ostatních 

služeb), ORG 2141301, UZ 109. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

65 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 04 – školství, mládež a sport, 

odbor sociálních věcí a školství /odd. MA 

21/, ODPA 3429 (ostatní zájmová činnost a 

rekreace), POL 6901 rezerva kapitálových 

výdajů), ORG 2141301  

 

do kapitoly kapitola 04 – školství, mládež a 

sport, odbor sociálních věcí a školství), 

ODPA 3429 (ostatní zájmová činnost a 

rekreace), POL 5169 (nákup ostatních 

služeb), ORG 2141301, UZ 109. 

 

 

 

 

-  157,0 

 

 

 

 

 

+ 157,0 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 04 – školství, 

mládež a sport, 

(OSVŠ/MA 21) 

kapitálové 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 zejména proto, že je možnost získání 50% zpětného 

krytí z MHMP. 
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