
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1288 
ze dne  31.5.2021 

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj na financování ubytovacích 
zařízení v souvislosti s pandemií COVID-19 určený pro Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 557,00 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 8.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Tisk: R-40595  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1288 ze dne 31. 5. 2021

Úprava Částka

rozpočtu

 (v tis. Kč) (v Kč)

ROZ MHMP 0091651060058 4116 17041 0416 557,00 557 006,24

557,00 557 006,24

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava Částka

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / rozpočtu

Název akce  (v tis. Kč) (v Kč)

ROZ MHMP 0091651000212

Podpora hromadných ubytovacích zařízení na území 

ČR, která zajišťují pořádání škol v přírodě, zasažených 

v důsledku opatření souvisejících s pandemií Covid-19

3144 5336 17041 0416 557,00 557 006,24

C e l k e m 557,00 557 006,24

4

COVID-Školy v přírodě - obce - Dotační titul 3170000062 - NIV

C e l k e m

UZ ORJODPA POL

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu 

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Odbor ORG Název ÚZ UZPOL ORJ



Důvodová zpráva 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo hlavnímu městu Praze finanční prostředky v rámci 

dotace na podporu ubytovacích zařízení, která zajišťují pořádání škol v přírodě v souvislosti 

s pandemií COVID-19 –  pro Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy v celkové výši 557 006,24 Kč.  

Radě hlavního města Prahy je v této souvislosti předkládán návrh na zvýšení rozpočtu příjmů 

vlastního hlavního města Prahy a zvýšení rozpočtu výdajů vlastního hlavního města Prahy ve 

struktuře uvedené v příloze č. 1 k usnesení. 
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