
Důvodová zpráva 

BJ/2526/2021 

 

Rozpočtové opatření č. 70 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 45,0 tis. Kč 

Úvod do problematiky: 

Ve schvalovaném rozpočtu městské části jsou každoročně alokovány finanční prostředky určené na bezplatnou 

psychologickou poradnu v Kulturně komunitním centru. 

 Popis výchozího stavu: 

V letošním roce byla pro výše uvedené účely alokována částka ve výši 100,0 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v současné 

době je tato již ze tří čtvrtin vyčerpána a vlivem koronakrize se zájem o psychologické služby zvyšuje, je navrhován 

přesun tak, aby byly služby pokryty. 

Popis navrženého řešení: 

Bude snížena položka na ORJ 530  (kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast, odbor sociálních věcí 

a školství), ODPA 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi), POL 5171 (opravy a 

udržování) a navýšena položka na ORJ 530 (kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast, odbor sociálních věcí 

a školství), ODPA 4379 (ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence), POL 5166 (konzultační, poradenské a právní 

služby) ve výši 45,0 tis. Kč. 
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70 přesun finančních prostředků  

 

z ORJ 530 - kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast, 

odbor sociálních věcí a školství, ODPA 3541 (prevence 

před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými 

závislostmi), POL 5171 (opravy a udržování) 

 

na ORJ 530 - kapitola 05 – zdravotnictví a sociální 

oblast, odbor sociálních věcí a školství, ODPA 4379 

(ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence), 

POL 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) 
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Kapitola 05 – zdravotnictví 

a sociální oblast, 
(OSVŠ) 

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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