Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1378
ze dne 29.6.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory
Heřmanův Městec v roce 2020 v souvislosti s povodněmi mimořádného rozsahu
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: 3.7.2020

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:

radní Mgr. Milena Johnová
R-37307
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1378 ze dne 29. 6. 2020

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

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

Číslo akce

Účel / Název akce

0091601770000 neúčelová rezerva
0098201000119 odstraňování škod po povodni
Celkem

ODPA

UZ

ORJ

6409
4350

3
91

1016
0582

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
-12 000,00
12 000,00
0,00

Důvodová zpráva
Radě hlavního města Prahy je ke schválení předkládán návrh na úpravu rozpočtu
vlastního hlavního města Prahy a rozpočtu příspěvkové organizace hlavního města Prahy
Domov pro seniory Heřmanův Městec (dále Domov HM) ve výši 12 000 tis. Kč dle přílohy č.
1 usnesení.
Ve dnech 14.6.2020 a 20.6.2020 byly objekty a pozemky hlavního města Prahy,
které má předány k hospodaření, a které pro svoji činnost využívá Domov HM, postiženy
povodní. V důsledku těchto povodní byly na majetku hl. m. Prahy způsobeny majetkové
škody, které si vyžadovaly (a v budoucnu ještě budou vyžadovat) mimořádné sanační a s tím i
spojené mimořádné provozní náklady. Jenom pro ilustraci uvádíme, že došlo k zatopení
prostor celé kuchyně, prostor kotelny (zde hladina zátopové vody dosáhla cca 5 m), prostor
prádelny a došlo také k zatopení 15 pokojů. Došlo k nevratnému poškození předmětů
dlouhodobé potřeby jako je gastro zařízení (pánve, myčky, konvektomaty), které bude muset
být nahrazeno novým zařízením. Dále byla poškozena kotelna v plném rozsahu (bude nutná
výměna kotlů, které byly v nedávné době nově instalovány), byly poškozeny dveře a podlahy
u cca 15 ti pokojů. V prádelně došlo k poškození praček a sušiček (v tomto případě je
předpokládána možná oprava těchto zařízení). V současné době je likvidátorem pojistné
události vyčíslována souhrnná škoda ve výši cca 35 000 tis. Kč (tato však není konečná,
vzhledem k tomu, že likvidace pojistné události dále pokračuje).
Poskytnuté finanční prostředky Domovu HM mají primárně pomoci k zajištění
realizace mimořádných úhrad spojených s náklady při likvidaci povodňových škod.
Vzhledem k předpokládanému budoucímu finančnímu plnění ze strany pojišťovny, budou
však mimořádné finanční prostředky poskytnuté Domovu HM předmětem finančního
vypořádání za rok 2020.
Odbor sociálních věcí MHMP z výše uvedených důvodů doporučuje Radě HMP
poskytnout finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč Domovu HM v souladu s rozpočtovými
údaji dle přílohy č. 1 usnesení.

