Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 21/31
ze dne 12.11.2020
k návrhu na změnu charakteru a účelu dotací poskytnutých městským částem hl.m. Prahy z
rozpočtu vl. hl.m. Prahy na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového
typu koronaviru

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

změnu charakteru a účelu části dotací poskytnutých městským částem hl.m. Prahy
usnesením ZHMP č. 15/24 ze dne 19. 3. 2020 na výdaje při řešení krizové situace v
souvislosti s šířením nového typu koronaviru usnesením ZHMP č. 15/24 ze dne 19.
3. 2020 ve znění usnesení ZHMP č. 20/44 ze dne 15. 10. 2020 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení

2.

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

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 23.11.2020

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-8837
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/31 ze dne 12. 11. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - změna charakteru a účelu poskytnutých účelových dotací MČ HMP
Úprava rozpočtu výdajů - pol. 5347, 6363 - změna charakteru a účelu poskytnutých dotací MČ HMP (strana DAL)
Městská část

Číslo akce

PŘEDNÍ KOPANINA

SATALICE

Celkem MČ HMP

ODPA

POL

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

0091635

na opatření proti šíření koronaviru - neinv.

6330

5347

127

0716

-17 000,00

0091635

na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti
s pandemií nemoci COVID-19 - neinvest.

6330

5347

130

0716

17 000,00

0091635

na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti
s pandemií nemoci COVID-19 - neinvest.

6330

5347

130

0716

-472,70

0091635

na opatření proti šíření koronaviru - neinv.

6330

5347

127

0716

472,70

0081453

na opatření proti šíření koronaviru - inv.

6330

6363

127

0716

-100,00

0091635

na opatření proti šíření koronaviru - neinvest.

6330

5347

127

0716

100,00

0091635

6330

5347

127

0716

-270,00

0091635

na opatření proti šíření koronaviru - neinv.
na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti
s pandemií nemoci COVID-19 - neinvest.

6330

5347

130

0716

270,00

0091635

na opatření proti šíření koronaviru - neinv.

6330

5347

127

0716

-16 697,30

0081453

na opatření proti šíření koronaviru - invest.
na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti
s pandemií nemoci COVID-19 - neinvest.

6330

6363

127

0716

-100,00

6330

5347

130

0716

16 797,30

PRAHA 10

DUBEČ

Změna poskytnuté účelové dotace na opatření v
souvislosti s šířením nového koronaviru

0091635

Důvodová zpráva
(shodná pro RHMP i ZHMP)
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 15/24 ze dne 19. 3. 2020 schválilo poskytnutí
účelových dotací městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na mimořádné výdaje
při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru ve výši 392 589,6
tis. Kč. Dotace byly poskytnuty jako neinvestiční s tím, že z nich lze v případě potřeby hradit
i investiční výdaje a následně požádat hl. m. Prahu o změnu charakteru předmětné části
dotace na investiční.
V průběhu září městské části HMP předložily hl. m. Praze přehled čerpání předmětných
dotací včetně očekávaného čerpání k 31. 12. 2020 s vyčíslením požadavku na změnu
charakteru části poskytnuté dotace na investiční. Současně MČ HMP požádaly o možnost
čerpání dotace na neinvestiční a investiční výdaje, jejichž zdrojem krytí měly být rozpočtové
příjmy, jež nebyly v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID – 19 naplněny.
Na základě požadavků městských částí hl. m. Prahy Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo
usnesením č. 20/44 ze dne 15. 10. 2020 změnu charakteru a účelu části poskytnutých dotací.
Po schválení předmětného usnesení ZHMP se na hl. m. Praha obrátila MČ Praha 10, Praha –
Dubeč, Praha – Přední Kopanina, Praha – Satalice se žádostí o změnu charakteru nebo účelu
poskytnuté dotace. Žádosti MČ HMP jsou přílohou č. 1 důvodové zprávy.
Na základě žádostí MČ HMP je překládán Radě hl. m. Prahy k odsouhlasení a Zastupitelstvu
hl. m. Prahy ke schválení návrh na změnu charakteru a účelu poskytnutých dotací a úpravu
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Příloha č. 1 Žádosti MČ HMP

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2421
ze dne 2.11.2020
k návrhu na změnu charakteru a účelu dotací poskytnutých městským částem hl. m. Prahy z
rozpočtu vl. hl.m. Prahy na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového
typu koronaviru
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

souhlasí
1.

se změnou charakteru a účelu části dotací poskytnutých městským částem hl.m.
Prahy na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu
koronaviru usnesením ZHMP č. 15/24 ze dne 19. 3. 2020 ve znění usnesení ZHMP
č. 20/44 ze dne 15. 10. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

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

ukládá
1. náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A.
1. předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy
Termín: 12.11.2020

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:

náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
R-38474
náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
odborům MHMP

