
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2285 
ze dne  20.9.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 07 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 30.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-41035  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2285 ze dne 20. 9. 2021

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SOV MHMP 0098205 granty prevence kriminality 115 0782 -15,00

SOV MHMP 0098202 prevence kriminality 000 0782 15,00

C e l k e m 0,00

ORJ

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace ODPA

005311

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

005311

Číslo akce Účel / Název akce UZ



Důvodová zpráva k tisku R-41035 

 

Radě hl. m. Prahy je tímto tiskem předkládán ke schválení návrh na převod finančních prostředků 

ve výši 15 tis. Kč v rámci rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2021, kap. 07 – bezpečnost a veřejný 

pořádek, § 5311.  

Po propočtu konečných částek, které byly přiděleny projektům přijatých v Programu v oblasti prevence 

kriminality pro rok 2021, který byl schválen usnesením RHMP č. 1552 ze dne 3. 8. 2020, zbyla 

v kap. 07, § 5311, ORG 0098205 částka ve výši 15 tis. Kč, která nebyla rozdělena v rámci dotačního 

řízení. 

Dne 2. 2. 2021 doporučila Komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a udělování grantů 

ponechat tuto částku v rozpočtu hl. m. Prahy a následně ji využít na vzdělávání koordinátorů prevence 

kriminality městských částí Praha 1 - 22 (zápis z jednání Komise viz příloha č. 1 důvodové zprávy). 

V rámci koordinace systému prevence kriminality na území hlavního města Prahy plánuje oddělení 

prevence SOV ve dnech 23. – 24. 9. 2021 vzdělávání koordinátorů městských částí, které bude zahrnovat 

mj. školení pana Martina Kožíška, autora výukových materiálu v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

zástupce Probační a mediační služby, která představí svoji činnost a projekty, zástupce Pražského centra 

primární prevence či České asociace streetwork. Program vzdělávání je sestaven tak, aby obsáhl více 

témat prevence kriminality a informoval koordinátory městských částí o nových trendech a projektech 

na poli prevence kriminality, které by mohli v rámci své profese využít. 

Převedená částka bude použita na odměnu přednášejícím lektorům, zajištění konferenčních prostor 

a stravy pro koordinátory městských částí. 

Převod finančních prostředků se v rámci rozpočtu hl. m. Prahy realizuje následovně: 

ORG účel ODPA ÚZ částka 

0098205 Granty prevence kriminality 005311 115 - 15.000,- 

0098202 Běžné výdaje – vzdělávání koordinátorů MČ 005311 000 + 15.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha důvodové zprávy: 

1. Zápis č. 1/2021 ze dne 2. 2. 2021 
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