
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1221 
ze dne  24.5.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kapitole 07 Městské policie     
hl.m. Prahy na rok 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat úpravu rozpočtu dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 27.5.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-40247  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1221 ze dne 24. 5. 2021

                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Městská policie hl. m. Prahy 0097701

Úspora hospodaření z minulých let - běžné 

výdaje 0000 0777 15 000,00

Městská policie hl. m. Prahy 0097701

Úspora hospodaření z minulých let - běžné 

výdaje 0127 0777 1 888,80

Městská policie hl. m. Prahy 0097701

Úspora hospodaření z minulých let - běžné 

výdaje 0000 0777 60 000,00

Městská policie hl. m. Prahy 0097703 Dary na provoz Útulků pro opuštěná zvířata 0103 0777 377,90

Městská policie hl. m. Prahy 0041441

Úspora hospodaření z minulých let - kapitálové 

výdaje 0000 0777 47 600,30

Městská policie hl. m. Prahy 0041718

Úspora hospodaření z minulých let - kapitálové 

výdaje 0000 0777 1 000,00

C e l k e m 125 867,00

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů

Městská policie hl. m. Prahy 0097701 Běžné výdaje 0000 0777 15 000,00

Městská policie hl. m. Prahy 0097701 Běžné výdaje 0127 0777 1 888,80

Městská policie hl. m. Prahy 0097702 Fond zaměstnavatele 0810 0777 60 000,00

Městská policie hl. m. Prahy 0097703 nákup vybavení pro ÚPOZ 0103 0777 79,00

C e l k e m 76 967,80

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

Městská policie hl. m. Prahy 0041441 Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR) 0000 0777 47 600,30

Městská policie hl. m. Prahy 0041441 Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR) 103 0777 298,90

Městská policie hl. m. Prahy 0041718 Technické zhodnocení majetku 0000 0777 1 000,00

C e l k e m 48 899,20

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZOdbor/Organizace Číslo akce  Název akce

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)
ORJ

ODPA

5311

5311

ORJ

ORJ

UZ

5311

5311

8115

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

Číslo akceOdbor/Organizace

Odbor/Organizace

UZÚčel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

POL

8115

8115

8115

8115

8115



Důvodová zpráva k tisku R - 40247 

 

Městská policie hl. m. Prahy žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 125 867 000,- Kč. 

Finanční prostředky, o které žádá MP HMP, jsou podrobně popsány v této důvodové zprávě. 

Veškeré akce jsou již zasmluvněny nebo probíhají veřejné zakázky, které nebylo možné 

dokončit do konce roku 2020. Požadované finanční prostředky jsou nezbytné pro realizaci níže 

uvedených akcí. 

 

 

 

0041441 – 47 600,30 tis. Kč 

• Pol. 6121 

o 363 000,- Kč - Zajištění průzkumného vrtu včetně projektu na vybudování 

studny na Labské - MP HMP má svěřený do správy objekt a pozemky v k. ú. 

Labská, obec Špindlerův Mlýn pro školící a rekreační účely zaměstnanců MP 

HMP. Vzhledem k dlouhodobým suchům (objekt čerpá pro provoz pouze 

povrchovou vodu) nelze v některých měsících tento objekt užívat a z tohoto 

důvodu bylo rozhodnuto o průzkumných vrtech a následném vybudování 

studny. Průzkumné vrty již byly provedeny a v současné době je řešena 

legislativa. Termín dokončení je jaro 2021. Na tyto práce byla uzavřena smlouva 

SML/2020/03443 za cenu 363 000,- Kč vč. DPH. Celá cena má být zaplacena 

až po kompletním dokončení díla. 

o 237 300,- Kč – Útulek pro opuštěná zvířata - Výstavba 2 nových výběhů               

ve svahu před ZOO koutkem - Dne 15. 9. 2020 byla na základě uzavřené 

Rámcové dohody na stavební práce vystavena a akceptována objednávka OBJ 

200798, a to na výstavbu nových výběhů pro psy v Útulku pro opuštěná zvířata. 

V minulém roce proběhla první část prací a fakturace (114 881,03 Kč) a letos s 

možností klimatických podmínek probíhalo dokončování. Zbývá tedy 

dofinancovat 237 218,51 Kč. 

 

• Pol. 6122 

o 1 661 100,- Kč - Konzole MRS Tetra - Veřejná zakázka na dodávku Konzole 

pro Městský radiový systém byla vyhlášena 22. 12. 2020 a lhůta pro               

podání nabídek byla 15. 1. 2021. Dne 17. 3. 2021 byla uzavřena smlouva              

za  1 661 124,30 Kč vč. DPH. 

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

Městská policie hl. m. Prahy 0041441 Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR) 0000 0777 47 600,30

Městská policie hl. m. Prahy 0041441 Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR) 103 0777 298,90

Městská policie hl. m. Prahy 0041718 Technické zhodnocení majetku 0000 0777 1 000,00

C e l k e m 48 899,20

Úprava 

rozpočtu     (v 

tis. Kč)

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce UZ ORJ



o 2 500 000,- Kč - Kamerové systémy - VZ90520 - Jedná se o veřejnou zakázku 

na 4 roky, jejímž předmětem je obměna příp. nová instalace kamerových 

systémů na služebnách MP HMP. Tento systém slouží k ochraně majetku a osob 

a je v souladu s pravidly GDPR. Tento záměr byl projednán i na Komisi RHMP 

pro ICT, která tento záměr doporučila k realizaci. Veřejná zakázka byla 

vyhlášena dne 8. 12. 2020. Dne 29. 3. 2021 byl oznámen výběr dodavatele.  

Celkový objem plnění za 4 roky je 7 018 000,- Kč vč. DPH.     Nicméně 

vzhledem k předpokládanému plnění v roce 2021 je požadavek na úpravu            

ve  výši 2 500 000,- Kč. 

o 1 331 000,- Kč - Nákup nových klimatizačních jednotek do hlavní serverovny, 

včetně servisu - 2ks - VZ81420 - Veřejná zakázka na nákup a servis klimatizací 

do hlavní serverovny byla zahájena dne 14. 10. 2020. Lhůta pro podání nabídek 

byla dne 9. 11. 2020. Dne 22. 2. 2021 byla podepsána smlouva a klimatizace již 

byly dodány.   

 

• Pol. 6123 

o 1 667 600,- Kč - Poříční útvar - nové plavidlo - VZ81220 - V roce 2020 byla 

realizována veřejná zakázka na Dodávku malého plavidla pro potřeby Poříčního 

útvaru MP HMP. Dne 4. 11. 2020 byla uzavřena kupní smlouva 

SML/2020/03452 s termínem dodání plavidla 180 kalendářních dnů,                       

tj. 3. 5. 2021. Vzhledem k tomu, že byla v loňském roce zaplacena záloha v 

souladu se smlouvou, zbývá dofinancovat po dodání 1 667 622,- Kč. 

o 2 924 200,- Kč – Oddělení Prevence - 2 x skříňové vozidlo - VZ92119 - V roce 

2020 byla realizována veřejná zakázka na Dodávku dvou skříňových vozidel pro 

oddělení prevence MP HMP. Kupní smlouvy SML/2020/03428 a 

SML/2020/03427  byly uzavřeny dne 10. 8. 2020 s dobou dodání 180 

kalendářních dnů, tj. 6. 2. 2020. Z důvodu situace COVID19 (pozdržená výroba 

z důvodu nedostatků zaměstnanců) a v souladu se smlouvou požádal dodavatel 

o prodloužení termínu dodání, a to z objektivních příčin. 

o 28 858 500,- Kč -  Obměna vozového parku 2020 - VZ93120, VZ93220, 

VZ93320, VZ93420. /VZ93120 dodávka osobních vozidel (19ks SUV na 156) 

- 15.730.000,- Kč s DPH. VZ93220 dodávka minibusů (3 ks) - 4.840.000,- Kč  

s   DPH. VZ93320 dodávka užitkových vozidel (7ks) - 6.050.000,- Kč s DPH. 

VZ93420 dodávka skříňových vozidel (2ks) - 2.238.500,- Kč s DPH. Veřejné 

zakázky na obměnu vozového parku byly zahájeny v roce 2020. Jedná se o roční 

obměnu vozového parku dle schváleného plánu. U dvou zakázek se jedná               

o  opakované vyhlášení, a to z důvodu odstoupení od podpisu smlouvy z důvodu 

nemožnosti dodat vysoutěžená vozidla. V současné době probíhá stále 

posouzení a hodnocení nabídek. 

o 5 808 000,- Kč - Elektromobily s VRZ a polepy - VZ91419 (4ks) - Veřejná 

zakázka na elektromomobily pro výkon služby byla vyhlášena dne 28. 12. 2021. 

Do této doby se čekalo na rozhodnutí o udělení dotace, které administroval 

MHMP. Termín pro podání nabídek byl 1. 3. 2021. V současné době probíhá 

posouzení a hodnocení nabídek. 

o 1 855 500,- Kč – Útulek pro opuštěná zvířata - 2 x dodávkové vozidlo pro 

odchytovou službu + 2x vestavba. Celková částka 3.697.421,20 Kč  a  z toho 

uhrazena záloha ve výši 1.842.000,- Kč. Veřejná zakázka na dvě dodávková 



vozidla speciálně upravená na odchytovou službu byla realizována v loňském 

roce. Dne 13. 7. 2020 RHMP schválila svým usnesením č. 1444 výběr 

dodavatele a dne 4. 8. 2020 byla uzavřena kupní smlouva. Doba dodání vozidel 

včetně úprav byla 120 dní. V roce 2020 byla zaplacena záloha a letos po dodání 

zbývá doplatit 1 855 421,- Kč. 

o 394 100,- Kč - Nákup elektrokol VZ2120 - 16 ks. Celková cena 788.145,60 Kč 

zaplacena již 50% záloha. Na základě veřejné zakázky byla uzavřena dne               

6. 11. 2020 smlouva na dodání služebních elektrokol. Doba dodání byla 135 

kalendářních dní, tj. 18. 3. 2021. Byla zaplacena záloha a po dodání zbývá 

doplatit 394 072,80 Kč.      

 

0041441 – UZ 103 – 298 900,- Kč (pol. 6122) 

Fond Dary Útulek pro opuštěná zvířata - narkotizační přístroj, OBJ 201240. Nejedná se                  

o klasický převod, neboť MP HMP platí přímo z Darového účtu a jenom potřebuje o tuto částku 

navýšit rozpočet SZNR. Dne 4. 12. 2020 byla uzavřena objednávka OBJ 201240 na dodávku 

narkotizačního přístroje. Jedná se o použití finančních prostředků z Darového účtu schváleného 

RHMP. Doba dodání byl únor 2021. 

0041718 – 1 000 000,- Kč 

• Pol. 6125 

o 1 000 000,- Kč - Dodávka disků do provozovaných datových polí - doplnění 

disků VZ92520 - Jedná se o veřejnou zakázku, která byla vyhlášena v minulém 

roce. Komise RHMP pro ICT doporučila realizovat tuto veřejnou zakázku dne 

10. 11. 2020. Dne 27. 11. 2020 byla veřejná zakázka vyhlášena. V současné 

době již byl vybrán dodavatel a čeká se na uplynutí lhůty pro námitky. Celková 

cena ze smlouvy činí 7.078.547,19 Kč.  MP HMP má plánovánu v rozpočtu 2021 

částku 6 mil. Kč na další technické zhodnocení týkající se datových polí. 

Nicméně vzhledem k situaci se MP HMP rozhodla toto nerealizovat v letošním 

roce a tím tak pokryje z větší části náklady na již realizovanou veřejnou zakázku. 

Z tohoto důvodu MP HMP žádá o 1 mil. Kč, tak aby byla schopna dofinancovat 

smluvní závazek. 

 

 

 

 

 

Úprava rozpočtu  Běžných výdajů

Městská policie hl. m. Prahy 0097701 Běžné výdaje 0000 0777 15 000,00

Městská policie hl. m. Prahy 0097701 Běžné výdaje 0127 0777 1 888,80

Městská policie hl. m. Prahy 0097702 Fond zaměstnavatele 0810 0777 60 000,00

Městská policie hl. m. Prahy 0097703 nákup vybavení pro ÚPOZ 0103 0777 79,00

C e l k e m 76 967,80

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ODPA

5311

5311

ORJUZ

5311

5311



0097701 – 16 888 800,- Kč  

• Pol. 5132 (ÚZ 127) 

o 735 400,- Kč – Nákup OOPP v souvislosti s COVID 19 – Respirátory FFP2, 

FFP3 a roušek - Dodávky na základě veřejných zakázek. Smlouvy byly 

uzavřeny v prosinci roku 2020. Respirátory a roušky byly dodány v lednu 

letošního roku, a to s ohledem na dodací lhůty. 

• Pol. 5137  

o 15 000 000,- Kč - Podkošilové balistické vesty VZ91119 - V minulém roce byla 

realizována veřejná zakázka na podkošilové balistické vesty. Dne 18. 1. 2021 

schválila RHMP výběr dodavatele. Smlouva byla uzavřena a byla vystavena 

objednávka na dodání prvních 1000 ks. 

• Pol. 5139 (ÚZ 127) 

o 1 153 400,- Kč - Ochranné rukavice - VZ2720 - Dodávka na základě veřejné 

zakázky. Smlouva byla uzavřena v prosinci roku 2020. Rukavice, jako                     

v současné době nedostatkové zboží, byly dodány až v březnu 2021. 

0097702 – 60 000 000,- Kč - jedná se o dofinancování Fondu zaměstnavatele v souvislosti 

s poskytovanými benefity stanovené Statutem Fondu zaměstnavatele schváleným RHMP a 

kolektivní smlouvou. 

• Pol. 5499 – 44 843 000,- Kč 

• Pol. 5031 – 11 121 000,- Kč 

• Pol. 5032 – 4 036 000,- Kč 

 

0097703 – 79 000,- Kč (ÚZ 103)  

• Pol. 5137  

o 79 000,- Kč - Fond Dary Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární videootoskop. 

Nejedná se o klasický převod, neboť se toto platí přímo z Darového účtu MP 

HMP. MP HMP  potřebuje o tuto částku navýšit rozpočet provozních výdajů.     

V loňském roce byly uzavřeny objednávky OBJ 201144 a OBJ 201175                  

na vybavení veterinární ordinace v Útulku pro opuštěná zvířata. Jedná se                 

o finanční prostředky z Darového účtu schválené RHMP. Vzhledem ke 

specifičnosti veterinárního materiálu bylo dodáno v únoru 2021. 
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