
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 32/83 
ze dne  16.12.2021 

k návrhu na změnu charakteru a účelu části dotací poskytnutých městským částem hl.m. 
Prahy na opatření v souvislosti se šířením nového typu koronaviru a na zachování, obnovu a 

rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID 19 v roce 2020 a ponechaných k využití v 
roce 2021 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  změnu charakteru a účelu části dotací ponechaných městským částem Praha 8, 
Praha 9 a Praha 17 k čerpání v roce 2021 na opatření v souvislosti se šířením 
nového typu koronaviru a na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s 
pandemií nemoci COVID 19 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

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

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 20.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9820  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 32/83 ze dne 16. 12. 2021

MČ Název akce Číslo  ORG ÚZ Ponecháno k čerpání 

v roce 2021 (usn. 

ZHMP č. 25/20 ze dne 

18. 3. 2021)

Úprava rozpočtu (usn. 

ZHMP č. 25/20 ze dne 

18. 3. 2021)

Návrh na změnu  

charakteru/účelu

Úprava rozpočtu k 

návrhu na  změnu 

charakteru/účelu

Výše finančních 

prostředků po 

navrhované úpravě

Výše finančních 

prostředků po 

navrhované 

úpravě - 

rozpočtově

v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč

Praha 8

opatření v souvislosti se šířením nového typu 

koronaviru - neinv. x 127 7 143 096,53 7 143,1 -200 000,00 -200,0 6 943 096,53 6 943,1

Praha 8

opatření v souvislosti se šířením nového typu 

koronaviru - inv. 0081703000008 127 0,00 0,0 200 000,00 200,0 200 000,00 200,0

Praha 9

opatření v souvislosti se šířením nového typu 

koronaviru - inv. 0081438000009 127 230 905,84 230,9 -230 905,84 -230,9 0,00 0,0

Praha 9

zachování, obnova a rozvoj činností v 

souvislosti s pandemií COVID 19 - neinv x 130 27 015,00 27,0 -27 015,00 -27,0 0,00 0,0

Praha 9

opatření v souvislosti se šířením nového typu 

koronaviru - neinv. x 127 542 978,20 543,0 257 920,84 257,9 800 899,04 800,9

Praha 17

opatření v souvislosti se šířením nového typu 

koronaviru - neinv. x 127 2 987 584,98 2 987,6 -133 000,00 -133,0 2 854 584,98 2 854,6

Praha 17

opatření v souvislosti se šířením nového typu 

koronaviru - inv. 0081704000017 127 0,00 0,0 133 000,00 133,0 133 000,00 133,0

Celkem 10 931 580,55 10 931,6 0,00 0,0 10 931 580,55 10 931,6

x

Změna charakteru a účelu části dotací ponechaných městským částem hl. m. Prahy k využití v roce 2021



Důvodová zpráva 
(shodná pro RHMP i ZHMP) 

 
Městské části hl. m. Prahy požádaly o změnu účelu a charakteru části finančních prostředků 

určených na opatření v souvislosti se šířením nového typu koronaviru a na zachování, obnovu 

a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID 19, které byly ponechány městským 

částem na základě usnesení ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021 k využití v roce 2021. 

 

MČ Praha 8 požádala o změnu charakteru části dotace určené na opatření v souvislosti 

se šířením nového typu koronaviru – neinvestiční (ÚZ 127) ve výši 200 tis. Kč na investiční 

(ÚZ 127). Finanční prostředky budou použity na pořízení stanů, které budou sloužit jako 

provizorní sklad na hygienický a zdravotnický materiál. 

 

MČ Praha 9 v souvislosti s novými skutečnostmi při zabezpečování ochrany zdraví obyvatel 

požádala o změnu účelu finančních prostředků určených na opatření v souvislosti se šířením 

nového typu koronaviru – investice (ÚZ 127) ve výši 230 905,84  Kč a finančních prostředků 

určených na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID 19 

– neinvestiční (ÚZ 130) ve výši 27 015 Kč k použití na účel - opatření v souvislosti se šířením 

nového typu koronaviru – neinvestiční (ÚZ 127) v celkové výši 257 920,84 Kč.  

 

MČ Praha 17 požádala o změnu charakteru části dotace určené na opatření v souvislosti 

se šířením nového typu koronaviru – neinvestiční (ÚZ 127) ve výši 133 tis. Kč na investiční 

(ÚZ 127). Finanční prostředky budou použity na pořízení termokamery na měření tělesné 

teploty. 

 

Na základě výše uvedeného je předkládán Radě hl. m. Prahy k odsouhlasení a Zastupitelstvu 

hl. m. Prahy ke schválení návrh na změnu účelu a charakteru části ponechaných finančních 

prostředků na opatření v souvislosti se šířením nového typu koronaviru a na zachování, obnovu 

a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID 19 a úprava rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

Příloha 

Žádosti městských částí Praha 8, 9 a 17 









Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 3052 
ze dne  6.12.2021 

k návrhu na změnu charakteru a účelu části dotací poskytnutých městským částem hl.m. Prahy 
na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru a na zachování, obnovu a rozvoj 

činností v souvislosti s pandemií COVID 19 v roce 2020 a ponechaných k využití v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  se změnou charakteru a účelu části dotací ponechaných městským částem Praha 8, 
Praha 9 a Praha 17 k čerpání v roce 2021 na opatření v souvislosti se šířením 
nového typu koronaviru a na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s 
pandemií nemoci COVID 19 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A. 

1.  předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 16.12.2021 

 

 
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 Pavel Vyhnánek, M.A.  
Tisk: R-42230  
Provede: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Na vědomí: odborům MHMP  
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