
Důvodová zpráva 

BJ/2491/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 67 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 397,6 tis. Kč 

 (umělý povrch – sportoviště V Lukách) 

 

Úvod do problematiky: 

MČ Praha 20 v loňském roce realizovala výstavbu akce „venkovní sportoviště ul. V Lukách“. Hřiště bylo 

budováno jako novostavba v souladu s územním plánem jako hřiště přírodní s mlatovým povrchem. Změna 

územního plánu umožnila položit na stávající povrch umělou trávu, což představuje technické zhodnocení 

stávající investice. 

Popis výchozího stavu: 

Rada MČ Praha 20 schválila svým usnesením č. RMC/111/3/1998/21 ze dne 6. 8. 2021 uzavření smlouvy 

o dílo na položení povrchu z umělé trávy ve výši 397,6 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové výši 1 500,0 

tis. Kč určené na sport jsou ve schváleném rozpočtu alokovány na položce rezervy. Pro správné zatřídění je 

nutný přesun. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 440 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor sociálních věcí a školství), 

ODPA 3419 (ostatní sportovní činnost činnost), POL 5901 (nespecifikované rezervy) ve výši 397,6 a navýšena 

položka na ORJ 420 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3412 

(sportovní zařízení ve vlastnictví obce), POL 6121 (budovy, haly a stavby), ORG 2142012. 

 

 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 

v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční krytí 

67 přesun finančních prostředků  

 

z kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor 

sociálních věcí a školství, 
ODPA 3419 (ostatní sportovní činnost činnost), POL 

5901 (nespecifikované rezervy)  

 

 

do kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor 

hospodářské správy a investic, ODPA 3412 (sportovní 

zařízení ve vlastnictví obce), POL 6121 (budovy, haly 

a stavby), ORG 2142012 

 

 
 

 
 

 

-  397,6 
 

 

 

 

 

+ 397,6 
 

 

 
 

 
 

Kapitola 04  – školství, mládež 

a sport,  
(OSVŠ) 

běžné výdaje  

 

 

Kapitola 04  – školství, mládež 

a sport,  
(OHSaI) 

kapitálové výdaje  

 
 

 

  

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 
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