Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 615
ze dne 30.3.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 5, odboru 81 - ZDR
MHMP - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
zvýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 5, odboru 81 - ZDR MHMP,
pol. 8115 (převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu
vlastního hlavního města Prahy na rok 2020) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 3.4.2020

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Mgr. Milena Johnová
R-35972
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 615 ze dne 30. 3. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Odbor/Organizace
Dětský domov Charlotty Masarykové

Číslo akce
0043954

Účel / Název akce
Úspora hospodaření

ODPA

POL

UZ

ORJ

0000

8115

0000

0581

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
1 230,0
1 230,0

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace
Dětský domov Charlotty Masarykové

Číslo akce
0043954

Název akce
Rekonstrukce zahrady

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

0,00

94

0581

Celkem

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
1 230,0
1 230,0

Důvodová zpráva
(pro RHMP)

Radě hlavního města Prahy je ke schválení předkládán návrh na úpravu rozpočtu
vlastního hlavního města Prahy v kapitole 5, odboru 81 – ZDR MHMP v souvislosti
s investiční akcí č. 43954 „Rekonstrukce zahrady“, kterou připravuje příspěvková organizace
Dětský domov Charlotty Masarykové.
Odbor zdravotnictví MHMP (dále jen odbor ZDR MHMP) v roce 2019 evidoval
v kapitole 0581 investiční akci č. 43954 „Rekonstrukce zahrady“, kterou připravuje
příspěvková organizace hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové (dále jen
DDCHM). Investiční akce má v současné době nastaveny celkové investiční náklady ve výši
2 330 tis. Kč, přičemž z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy bylo rozpočtováno 1 230 tis. Kč a
z vlastních prostředků DDCHM (fondu investic) potom 1 100 tis. Kč. V roce 2019 si však
DDCHM nepožádala splátkovým kalendářem o převod částky 1 230 tis. Kč (vysvětlení viz
níže v textu) a z tohoto důvodu by tyto finanční prostředky již nebyly pro DDCHM
k dispozici v roce 2020 na realizaci akce.
V roce 2019 došlo od 1.5.2019 ke změně organizační struktury MHMP a jednou ze
změn byl i nově vytvořený odbor zdravotnictví MHMP. Pod jeho působnost byla začleněna i
DDCHM a v souvislosti s touto investiční akcí byla nastíněna určitá představa o možné
úpravě projektu na realizaci investiční akce „Rekonstrukce zahrady“. Dále v průběhu roku
2019 také proběhlo několik výběrových řízení na pozici ředitelky DDCHM, když po celý rok
2019 byla organizace řízena pověřenou pracovnicí a možná úprava zmiňovaného projektu
byla dána i do souvislosti se jmenováním nové ředitelky, která by měla na tuto pracovní
pozici nastoupit od 1.3.2020. Z těchto důvodů si organizace nepožádala o převod již výše
uvedených finančních prostředků.
Odbor ZDR MHMP předpokládá, že v průběhu roku 2020 dojde k novému
vyhodnocení stávajícího projektu, případně k jeho určité modifikaci a k následnému zahájení
vlastní realizace akce. Z těchto důvodů odbor ZDR předkládá tento návrh a obrací se na Radu
hl. m. Prahy o jeho schválení.
Přílohou č.1 k navrhovanému usnesení jsou předkládané rozpočtové údaje pro
vlastní realizaci.

