Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1346
ze dne 22.6.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy pro úhradu dodatečných nákladů Dopravního podniku
hl.m. Prahy, a.s. na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19
Rada hlavního města Prahy
I.

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

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 24.6.2020

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 Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
R-37090
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1346 ze dne 22. 6. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hl.m. Prahy ve vazbě na vlastní zdroje (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Odbor/Organizace

Číslo akce

MHMP - ROZ

0091606

Účel / Název akce

záloha na přebytek hospodaření z r. 2019

ODPA

POL

UZ

ORJ

0000

8115

127

1016

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

3 834,00
3 834,00

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

Odbor/Organizace

MHMP - ODO

Číslo akce

0092911

Účel / Název akce

krytí dodatečných nákladů dopravce DP
HMP, a.s. na zajištění ochrany veřejného
zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19
Celkem

ODPA

UZ

ORJ

2295

127

0329

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

3 834,00
3 834,00

Důvodová zpráva
k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na úhradu dodatečných nákladů Dopravního podniku hl.m.
Prahy na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19
Ministerstvo financí zaslalo krajům dotazník ohledně výše dodatečných nákladů nad rámec
standardních výdajů, které jsou přímo spojené se zajištěním ochrany veřejného zdraví v souvislosti
s pandemií COVID 19. Předpokládá se, že tyto náklady budou uplatněny jako uznatelné výdaje
hrazené z Fondu solidarity EU. Vzhledem k podmínkám je však nutné zajistit úhradu těchto nákladů
předem z rozpočtu HMP, a to do konce rozhodného období, tj. do 11. 7. 2020.
V oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících byly pro rozhodné období od 12. 3. do 11. 7. 2020
identifikovány náklady v celkové výši 60 037,6 tis. Kč. Dle rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne
15. 4. 2020 byla hl.m. Praze poskytnuta dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné
pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 ve výši 36 792
tis. Kč, která byla následně poukázána Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, a.s. (DPP).
Vzhledem k tomu, že kvůli koronakrizi a nouzovému stavu došlo ke zpoždění plánovaných integrací ve
Středočeském kraji (s dopadem na území HMP), budou na část kompenzace těchto nákladů použity
nespotřebované finanční prostředky ve výši 19 411,5 tis. Kč, schválené na rok 2020 pro běžné výdaje
PID-BUS.
K pokrytí dodatečných, uznatelných nákladů pro dotaci z Fondu solidarity v rozhodném období je
potřeba uhradit ještě 3 834 tis. Kč pro DPP. Tyto potřebné finanční prostředky je navrženo převést
z úspory hospodaření HMP za rok 2019 (ve které je zahrnuta i úspora kompenzace DPP ve výši
334 123,1 tis. Kč z titulu vyhodnocení smluvně definovaných rizik) tak, aby uvedené vícenáklady byly
DPP uhrazeny včas, tj. do 11. 7. 2020 a vůči Fondu solidarity mohla být uplatněna celá částka
vícenákladů ve výši 23 245,6 tis. Kč (mimo vícenáklady 36 792 tis. Kč již uhrazené Ministerstvem
dopravy). V příloze č. 1 usnesení je uveden návrh příslušné rozpočtové úpravy.
Přijetí dotace z Fondu solidarity EU je předpokládáno koncem roku 2020.

