Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1514
ze dne 13.7.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2020 v souvislosti s přijetím splátky návratné
finanční výpomoci od Městské části Praha 16 - Plavecký bazén v areálu ZŠ (ORG 0080387)
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2020 ve výši 5.000,0 tis. Kč dle přílohy č. 1
tohoto usnesení v souvislosti s přijetím splátky návratné finanční výpomoci od Městské
části Praha 16

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 28.8.2020

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 Pavel Vyhnánek, M.A.
R-36911
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1514 ze dne 13. 7. 2020

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020
I. Úprava rozpočtu příjmů - pol. 4137 - přijetí vrácené fin. výpomoci od MČ (strana MD)

Městská část

Praha 16

Číslo akce

Účel / Název akce

Splátka návratné fin. výpomoci -Plavecký bazén v
0091642000016 areálu ZŠ (ORG 0080387)

ODPA

POL

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

6330

4137

8

1016

5 000,00

5 000 000,00

5 000,00

5 000 000,00

Celkem

Splátka NFV
(v Kč)

II. Úprava rozpočtu tř. 8 - financování (strana DAL)
Odbor/Organizace

ROZ MHMP

Číslo akce

Účel / Název akce

Zvýšení dočasně volných zdrojů v souvislosti s
0091606000016 mimořádným splacením návratné fin. výpomoci
Celkem

ODPA

POL

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Splátka NFV
(v Kč)

0000

8115

8

1016

5 000,00

5 000 000,00

5 000,00

5 000 000,00

Důvodová zpráva
Městské části Praha 16 byla na základě usnesení ZHMP č. 39/68 ze dne 6. 9. 2018 poskytnuta
návratná finanční výpomoc ve výši 30 000 tis. Kč na financování akce Plavecký bazén v areálu
ZŠ. Na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.
INO/16/06/000364/2018 ze dne 19. 9. 2018 se městská část zavázala dle čl. III odst. 1. finanční
prostředky ve výši 30 000 tis. Kč splatit městu v šesti ročních splátkách ve výši 5 000 tis. Kč,
splatných vždy k 30. 9. příslušného roku, počínaje rokem 2019, dle kterého již uhradila HMP
první splátku za rok 2019 ve výši 5 000,0 tis. Kč. Dle čl. III odst. 3. smlouvy v případě schválení
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy nebo ze státního rozpočtu na „akci“ získané
finanční prostředky musí použít na splacení adekvátní části návratné finanční výpomoci ve výši
získaných finančních prostředků. Na základě požadavku starosty MČ Praha 16 získala MČ v r.
2019 dotaci. Starosta MČ Praha 16 se obrátil na hl. m. Prahu se žádostí ze dne 25. 11. 2019 o
úpravu předmětné veřejnoprávní smlouvy, konkrétně o zrušení ustanovení v čl. III. odst.3.
smlouvy o povinnosti použít získanou dotaci přednostně na splacení návratné finanční
výpomoci, neboť dotaci, kterou získal na předmětnou akci z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019,
bylo nezbytné použít na dofinancování akce, jinak by nebylo možné akci dokončit. Městská
část tak bude nadále splácet návratnou finanční výpomoc dle čl. III odst. 1. smlouvy tj. v šesti
ročních splátkách ve výši 5 000 tis. Kč, splatných vždy k 30. 9. příslušného roku, počínaje
rokem 2019, dle kterého již uhradila HMP první splátku za rok 2019 ve výši 5 000,0 tis. Kč.
Na základě přijetí splátky je Radě hl. m. Prahy předkládán ke schválení návrh na úpravu
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 k usnesení.

Příloha č. 1 k důvodové zprávě
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000364/2018
Příloha č. 2 k důvodové zprávě
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.
INO/16/06/000364/2018

