Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1484
ze dne 13.7.2020
k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha pól růstu ČR v roce 2020
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu běžných výdajů hl.m. Prahy v celkové výši 2.976,4 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení a poskytování neinvestičních prostředků ve splátkách v souladu s pravidly
OPPPR

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 17.7.2020

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:

primátor hl.m. Prahy
R-37221
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1484 ze dne 13. 7. 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

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

FON MHMP
FON MHMP
FON MHMP

2000002000000
2000000000000
2681422000000

OPPPR - Předfinancování podílu EU
OPPPR - Spolufinancování projektů
DEMOKRATICKÁ ŠKOLA

6171
6171
3299

0
0
108100104

0902
0902
0402

-1 307,10
-1 669,30
155,30

FON MHMP

2681443000000

Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským
jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ

3299

108517050

0402

877,60

FON MHMP

2681443000000

3299

108100104

0402

877,60

FON MHMP

2681444000000

3299

108517050

0402

360,00

FON MHMP
FON MHMP
FON MHMP

2681444000000
2691413000000
2691413000000

3299
3299
3299

108100104
108517050
108100104

0402
0402
0402

360,00
53,10
103,10

FON MHMP

2691423000000

3299

108517050

0402

16,40

FON MHMP
FON MHMP
FON MHMP

2691423000000
2691428000000
2711664000000

3299
3299
3299

108100104
108100104
108100104

0402
0402
0402

44,70
96,50
32,10
0,00

Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským
jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ
Jeden svět na školách v Praze (JSNŠ v Praze) využitím dokumentárního filmu a týmových
projektů ke změně klimatu školy a třídy a k
posílení občanských a sociálních kompetencí
žáků i vyučujících
Jeden svět na školách v Praze (JSNŠ v Praze) využitím dokumentárního filmu a týmových
projektů ke změně klimatu školy a třídy a k
posílení občanských a sociálních kompetencí
žáků i vyučujících
Čeština na druhou!
Čeština na druhou!
Odborná příprava specialistů na rozvoj
demokratické kultury ve školách
Odborná příprava specialistů na rozvoj
demokratické kultury ve školách
Letní škola
ZŠ Věda-pražské šablony III
Celkem

*) dle Přílohy zák. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě:
ODPA = Odvětvové třídění rozpočtové skladby
POL = Druhové třídění rozpočtové skladby
**) UZ = účelový znak, podle kterého rozlišujeme podíly financování:
17050 neinvestice EU
17985 investice EU
104 neinvestice HMP
105 investice HMP
***) ORJ = Rozpočtové kapitoly HMP, viz níže + dvojčíslí odboru,
01 - Rozvoj obce
02 - Městská infrastruktura
03 - Doprava
04 - Školství, mládež a sport
05 - Zdravotnictví a sociální oblast
06 - Kultura a cestovní ruch
07 - Bezpečnost
08 - Hospodářství
09 - Vnitřní správa
10 - Pokladní správa

Důvodová zpráva
V programovém období 2014 – 2020 hl. m. Praha čerpá prostředky z Evropského sociálního
fondu a z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu
Praha – Pól růstu ČR (dále jen „OPPPR“). Hl. m. Praha je určeno jako řídicí orgán OPPPR
s celkovou zodpovědností za přípravu a realizaci OPPPR. Část prostředků na financování
OPPPR získává hl. m. Praha formou dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj.
Řídicí orgán k tomuto účelu nakládá s prostředky poskytnutými MMR na základě Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Radě hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválila úpravy rozpočtu hl. m. tak, aby prostředky
určené na implementaci OPPPR (akce číslo 2000000000000 - OPPPR – Spolufinancování
projektů a akce číslo 2000002000000 - OPPPR - Předfinancování podílu EU) byly v rozpočtu
na rok 2020 evidovány ve vazbě na konkrétní akce (projekty uvedené v Příloze č. 1) určené
k financování z programu OPPPR.
Tyto rozpočtové úpravy a následné platby jsou v souladu s pravidly operačního programu
prováděny na základě schválených žádostí o platbu. Projekty již byly schváleny usneseními
Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jedná se tedy pouze o schválení rozpočtu na vyplácení
zálohových plateb v rámci již dříve Zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleného financování
uvedených projektů, nejedná se o schválení nové dotace. K poskytování podpory z OPPPR
vybraným příjemcům bude docházet ve splátkách v souladu s pravidly OPPPR stanovenými
v Operačním manuálu OPPPR.

