Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1042
ze dne 10.5.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 09 - vnitřní správa v roce 2021
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 14.5.2021

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:

primátor hl.m. Prahy
R-39785
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1042 ze dne 10. 5. 2021
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
MHMP - INI

Číslo akce
0002912

Účel / Název akce
Zapojení úspory hospodaření z minulých let
Celkem

ODPA

POL

UZ

ORJ

0000

8115

0

0932

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
46 246,20
46 246,20

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace
MHMP - INI

Číslo akce
0002912

Název akce
Výpočetní technika a programové vybavení MHMP
Celkem

ODPA

UZ

ORJ

006171

0

0932

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
46 246,20
46 246,20

Důvodová zpráva
Radě hlavního města Prahy je tímto tiskem předkládán návrh na úpravu spočívající ve zvýšení
rozpočtu běžných výdajů odboru INI MHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za současného
zvýšení tř. 8 - financování, kap. 0932, pol. 8115 (zapojení úspory hospodaření z minulých let).
Důvody nutnosti navýšení finančních prostředků:
1. časová náročnost schvalování předmětné veřejné zakázky v rámci připomínkového
řízení v roce 2020, Jedná se o financování VZ, která měla být realizována v roce 2020,
avšak zmíněné důvody toto neumožnily,
2. redukce, spočívající ve snížení původně navrhovaného rozpočtu běžných výdajů
odboru INI MHMP na rok 2021, ve schváleném rozpočtu běžných výdajů není dostatek
finančních prostředků k financování VZ.

Rozpočtová úprava spočívající v navýšení rozpočtu finančních prostředků odboru INI MHMP
bude realizována následovně:
Běžné výdaje
Výpočetní technika a programové vybavení MHMP - akce č. 0002912 – zvýšení o 46 246,2
tis. Kč,
Předmětem VZ Pořízení odolných mobilních zařízení pro potřebu strážníků Městské
policie hl. m. Prahy je pořízení 1300 ks odolných mobilních zařízení – osobních zařízení
včetně nabíjecího zařízení a tříleté záruky, jako součást Informačního systému Městské policie
- podpora organizace výkonu služby (ISMP-POVS) pro systém Mobilního sběru dat (MSD).
Součástí veřejné zakázky je též po dobu trvání záruky nezávazná možnost pořízení
náhradních baterií.
Záměr VZ je obsažen v tisku R-39599.
Realizace vychází z ICT Koncepce MHMP na období 2019 – 2023, která byla schválena
usnesením Rady HMP č. 75 ze dne 20. 1. 2020.
Hlavní důvody navýšení finančních prostředků k realizaci VZ:
-

finanční prostředky na realizaci VZ byly alokovány v rozpočtu kapitálových výdajů
odboru INI MHMP již v roce 2020. Veřejná zakázka však byla z důvodu ekonomické
nevýhodnosti přehodnocena a přesunuta do letošního roku, kdy předmětem VZ je
nákup cenově výhodnějších mobilních zařízení, která budou zařazena do rozpočtu
běžných výdajů jako dlouhodobý hmotný majetek,

-

v souladu s usnesením RHMP č. 1773 ze dne 24. 8. 2020 byl v roce 2020 realizován
ve spolupráci s odborem ROZ MHMP převod finančních prostředků z rozpočtu
Městské policie hl. m. Prahy, celkem ve výši 35 000 tis. Kč do rozpočtu
kapitálových výdajů INI MHMP, finanční prostředky byly alokovány k financování VZ
" Pořízení mobilních zařízení pro potřebu strážníků Městské policie hl. m. Prahy“.

