Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2974
ze dne 21.12.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Domov sociálních služeb Vlašská a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2020
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu hlavního města Prahy, a to včetně celkových nákladů akce a zavedení
nové investiční akce do centrálního číselníku akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat zavedení investiční akce do centrálního číselníku akcí dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení
Termín: 31.12.2020
2.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2020

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-38815
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2974 ze dne 21. 12. 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 kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

SOV MHMP

44042

DSS Vlašská

0

Název akce
Rezerva 2020-2022

Úprava celkových
nákladů*/ (v tis.
Kč)

UZ

0,00

Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce

Celkem

20 677,00

94

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

0582

-20 677,00

0582

20 677,00

0,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Radě hlavního města Prahy je na základě požadavku (vlastní žádost viz příloha č. 1 důvodové
zprávy) příspěvkové organizace hlavního města Prahy Domov sociálních služeb Vlašská (dále jen „DSS
Vlašská“) předkládán ke schválení návrh na snížení objemu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 0582
u investiční akce číslo 0044042 „Rezerva 2020-2022“ o 20 677 tis. Kč za současného poskytnutí
finančních prostředků pro rok 2020 ve výši 20 677 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce objektu Na
Dlážděnce“. Současně s uváděnou úpravou rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 0582 je předkládán
návrh na schválení celkových investičních nákladů akce „Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce“ ve výši
20 677 tis. Kč. Výše celkových investičních nákladů akce je stanovena na základě Cenového propočtu
rekonstrukce objektu Na Dlážděnce č.p. 1312/9, Praha 8 - Libeň, který byl zajištěn DSS Vlašská a je
součástí jeho žádosti.
„Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce“
Záměrem této investiční akce je vytvořit bezbariérový objekt, který bude sloužit pro
poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a poskytnout zázemí nejohroženější
skupině se zdravotním postižením s chováním náročným na podporu, díky níže nemohou být tito
klienti přijati do běžných pobytových služeb. Především se jedná o cílovou skupinu osob s autismem,
kdy se péče o tyto klienty vyznačuje vysokým stupněm náročnosti. Dále je počítáno s pokrytím aktuální
poptávky po sociálních službách pro klienty se zdravotním postižením, které nejde předem
jednoznačně specifikovat. Bezbariérové uspořádání objektu zároveň umožní využití i pro klienty, jejichž
mobilita je spojena s užíváním vozíku (DSS Vlašská v současné době nemá svěřen ke své činnosti objekt
s bezbariérovým uspořádáním a mobilita těchto klientů je řešena individuálně s velkými obtížemi a to
jak pro klienty, tak i pro personál). Nutno uvést, že stav některých klientů DSS Vlašská se s přibývajícím
věkem významně zhoršuje a možnost bezbariérového uspořádání objektu se pro tyto klienty stává
nadějí pro zachování kvality života i v pozdějším věku. DSS Vlašská předpokládá, že po realizaci
rekonstrukce bude objekt sloužit pro cca 8-10 klientů.
Pro úplnost je uváděno, že plánování konkrétních sociálních služeb vychází ze základních
schválených strategických materiálů HMP v sociální oblasti (především ze Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na území HMP).
V souvislosti s tímto plánovaným rozšířením poskytování sociálních služeb DSS Vlašská lze
předpokládat, že toto rozšíření bude také generovat nové provozní náklady (a to jak jednorázového
vstupního charakteru na vybavení, tak průběžné spojené přímo s výkonem rozšířených sociálních
služeb). Toto DSS Vlašská předpokládá, že bude řešit případným požadavkem na úpravu neinvestičního
příspěvku zřizovatele (samozřejmě za účasti úhrad od klientů a dotace ze zdrojů Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR), nejdříve však na konci roku 2021, ale spíše až v roce 2022. Součástí tohoto tisku tak
nyní nejsou požadavky na neinvestiční příspěvek zřizovatele.
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Dle „Metodického pokynu k zavedení a sledování investičních akcí v rozpočtu vlastního hl. m.
Prahy“ je k důvodové zprávě přikládána sestava „BARPOZ32“.
Přílohou č. 1 usnesení je tabulka s blíže specifikovanými rozpočtovými údaji.
Přílohou č. 1 důvodové zprávy je žádost DSS Vlašská včetně příloh Cenový propočet rekonstrukce
objektu Na Dlážděnce č.p. 1312/9, Praha 8 – Libeň, Žádost o novou IA – formulář v podobě excel
tabulky a Harmonogram.
Přílohou č. 2 důvodové zprávy je sestava BARPOZ32.
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