Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 617
ze dne 22.3.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu příspěvkové organizace
hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha na rok 2021 v souvislosti s pokračujícím výskytem
onemocnění COVID-19 v České republice a s humanitárními opatřeními hl.m. Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 26.3.2021

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:

radní Mgr. Milena Johnová
R-39509
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 617 ze dne 22. 3. 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 - ROZ

Číslo akce
0091606

Účel / Název akce
Zapojení úspory hospodaření z minulých let

ODPA

POL

UZ

ORJ

0000

8115

127

1016

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
13 330,00

13 330,00

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

Centrum sociálních služeb Praha
Centrum sociálních služeb Praha

Číslo akce

Účel / Název akce

Krytí běžných výdajů 2021 - účelově na ubytování pro osoby
0098201000147 bez domova za mimořádných klimatických podmínek
Krytí běžných výdajů 2021 - účelově na mírnění dopadů
0098201000147 epidemie COVID-19
Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

ODPA

UZ

ORJ

004345

127

0582

1 330,00

004345

127

0582

12 000,00
13 330,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Příspěvková organizace hl. m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha žádá prostřednictvím
věcně příslušného odboru Radu hl. m. Prahy o navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 1 330
tis. Kč pro rok 2021 na dodatečné ubytování pro osoby bez domova za mimořádných
klimatických podmínek (viz příloha č. 1 důvodové zprávy).
Cílem této aktivity je zajištění nouzového dočasného ubytování pro osoby bez domova ve
stávajícím období mimořádných klimatických podmínek. Centrum sociálních služeb Praha
koordinuje i v tomto roce zimní humanitární opatření, jejichž kapacita však již byla z velké části
naplněna a zůstává neuspokojená poptávka osob bez domova po ubytování i možnosti ohřevu
v průběhu dne. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu přitom bude v
nejbližších dnech od severovýchodu proudit do střední Evropy arktický vzduch. Noční teploty
mohou v nejbližším týdnu dosahovat až -18 °C. Podprůměrné teploty meteorologové očekávají
až do 7.3.2021. Vzhledem k extrémním povětrnostním podmínkám a probíhající epidemii
COVID- 19 se jeví jako nevhodné zajistit kapacity dočasného ubytování formou
velkokapacitních vyhřívaných stanů či jinou obdobnou formou.
Organizace proto navrhuje posílení stávajících zimních humanitárních opatření o zajištění
dodatečných 78 lůžek pro ubytování osob bez domova v zařízení hostelového typu na období
následujících 24 kalendářních dní. Model řešení využívající hotelové či hostelové pokoje je
převzat z osvědčeného postupu humanitárních opatření pro osoby bez domova v době
epidemie COVID-19, který byl schválen usneseními Rady HMP č. 808 ze dne 27.04.2020, č.
1246 ze dne 15.06.2020, č. 1302 ze dne 18.06.2020 a č. 1579 ze dne 3.08.2020 v jehož rámci
je nyní poskytováno ubytování pro maximálně 239 osob.
Tak jako v uvedených případech bude celodenní provoz (příjem, odchody a jakékoliv potřeby
či mimořádné situace) v dočasném humanitárním ubytování zajišťován ve spolupráci mezi
provozovatelem a nevládními organizacemi, které se dlouhodobě věnují pomoci lidem bez
domova. Poskytování sociálních služeb v humanitárním ubytování bude zajištěno
prostřednictvím terénních pracovníků.
Dále Centrum sociální služeb Praha (dále jen CSS Praha) žádá o navýšení neinvestičního
příspěvku ve výši 12 000 tis. Kč pro rok 2021 na zajištění mnoha aktivit a činností spojených
s bojem s nákazou COVID – 19 (viz příloha č. 2 důvodové zprávy).
1. V rámci těchto činností zajišťuje provoz tzv. humanitárních hotelů pro zajištění
ubytování osob bez přístřeší, včetně koordinace poskytování sociální práce pro osoby
bez domova jako prevenci v boji s nákazou COVID- 19 (zde je také vázáná povinnostmi
vyplývajícími z usnesení RHMP č. 1579 ze dne 3.8.2020. Podle předběžných
předpokládaných údajů lze, za určitých okolností, v roce 2021 očekávat, že tato činnost
může alokovat až cca 18 200 tis. Kč nákladů.
2. Dále CSS Praha zabezpečuje zázemí pro „vystonání“ osob bez domova, kteří jsou
v karanténě případně v izolaci. Tato činnost v podobě nákladů na pronájem, vlastní
provoz včetně personálních nákladů je na straně CSS Praha odhadována na úrovni
6 600 tis. Kč.
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3. Další z činností, které CSS Praha zajišťuje je provoz převozového hygienického vozidla,
jehož náklady na provoz odhaduje až na úrovni 3 900 tis. Kč.
4. Další z činností jako preventivní opatření proti šíření nákazy COVID – 19 je rozšíření
provozu standardních nocleháren pro osoby bez domova do režimu 24/7. Zde CSS
Praha předpokládá náklady spojené s tímto rozšířením až na úrovni 10 400 tis. Kč.
5. S ohledem na zajišťované činnosti jsou potřebné i ochranné osobní pomůcky a
hygienické prostředky pro zaměstnance a klienty poskytovaných služeb. CSS Praha
kalkuluje s náklady ve výši až cca 1 700 tis. Kč.
Souhrnně CSS Praha tak očekává náklady na tyto činnosti ve výši cca 40 800 tis. Kč. Predikce
CSS Praha vychází také ze zkušeností a skutečných nákladů v roce 2020.
CSS Praha předpokládá, že bude moci uplatnit pro rok 2021 nevyčerpané finanční prostředky
z dotace pod UZ 127 z roku 2020, a to včetně finančních prostředků z výnosů z roku 2020, čímž
by potřebnost na zajištění financování těchto opatření v roce 2021 se dostala na úroveň cca
27 000 tis. Kč.
V souvislosti s výše uvedeným si dovolujeme navrhnout podpořit finančně výše uvedené
činnosti v podobě jakéhosi zálohového financování ve výši cca 12 000 tis. Kč formou účelové
neinvestiční dotace. V průběhu roku by potom CSS Praha provedlo „finanční revizi“ čerpání
těchto účelových finančních prostředků (např. za I. pol. 2021, ale třeba i v termínu případné
aktuální potřeby) včetně predikce do konce roku 2021 s případným následným
dofinancováním.
Závěrem si dovolujeme, v tomto případě, podpořit požadavek CSS Praha na umožnění
převodu nevyčerpaných finančních prostředků s UZ 127 z roku 2020 do roku 2021, a to včetně
výnosů z roku 2020.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení RHMP – úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
Důvodová zpráva
Příloha č. 1 k důvodové zprávě – žádost CSS Praha o financování urgentních humanitárních
opatření
Příloha č. 2 k důvodové zprávě – žádost CSS Praha o financování aktivit a činností spojených
s bojem s nákazou COVID-19
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