
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2446 
ze dne  4.10.2021 

k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu v odboru KUC MHMP 
realizovaného v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 a úpravu rozpočtu minulých let (SU 
723) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 8.10.2021 

2.  MHMP - UCT MHMP, MHMP - KUC MHMP 

1.  zajistit ve spolupráci přeúčtování výdajů minulých let dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 8.10.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-41661  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - UCT MHMP, MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

MHMP - KUC 2802048000000
VISITIS - inovativní řešení managementu udržitelného 

cestovního ruchu v hlavním městě Praha
108517050 0662 -245,0

MHMP - KUC 2802048000000
VISITIS - inovativní řešení managementu udržitelného 

cestovního ruchu v hlavním městě Praha
108100104 0662 -196,0

MHMP - KUC 2802048000000
VISITIS - inovativní řešení managementu udržitelného 

cestovního ruchu v hlavním městě Praha
108100106 0662 -49,0

MHMP - KUC 0096207000000 KUC - běžné výdaje - cestovní ruch 0 0662 490,0

C e l k e m 0,00

Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů minulých let (SÚ 723)

MHMP - KUC 0096207000000 KUC - běžné výdaje - cestovní ruch 2143 5169 0 0662 -490,0

MHMP - KUC 2802048000000
VISITIS - inovativní řešení managementu udržitelného 

cestovního ruchu v hlavním městě Praha
3319 5169 108517050 0662 245,0

MHMP - KUC 2802048000000
VISITIS - inovativní řešení managementu udržitelného 

cestovního ruchu v hlavním městě Praha
3319 5169 108100104 0662 196,0

MHMP - KUC 2802048000000
VISITIS - inovativní řešení managementu udržitelného 

cestovního ruchu v hlavním městě Praha
3319 5169 108100106 0662 49,0

C e l k e m 0,00

UZ

3319

3319

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2446 ze dne 4. 10. 2021

ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace

3319

2143

ODPA

Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce UZ ORJ



Důvodová zpráva 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 06 – běžné výdaje 

– cestovní ruch v roce 2021 a úpravu rozpočtu minulých let na finanční zajištění projektu 

„Visitis – Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu v hlavním městě 

Praha“, který je financován z Operačního programu Praha - pól růstu ČR. 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 24/5 ze dne 18. 2. 2021 schválilo podporu 

a poskytnutí dotace z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové výši 15 365 640,- 

Kč pro projekt „Visitis – Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu 

v hlavním městě Praha“, reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0002048. Předmětem projektu je 

vytvoření softwarového systémového řešení, na míru vyvinutého prostřednictvím inovačního 

partnerství pro potřeby HMP, sloužícího pro dynamický management udržitelného cestovního 

ruchu za pomocí systémového sběru, analýzy a vyhodnocování dat, dále k jejich transformaci, 

predikci a sdílení. 

 

Za účelem financování projektu byla usnesením Rady hl. m. Prahy č. 746 ze dne 12. 4. 2021 

schválena úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, na základě které byla KUC MHMP 

(realizátor projektu) vyplacena zálohová platba ve výši 7 682,8 tis. Kč. 

 

Přílohou č. 1 k usnesení je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 06 – 

běžné výdaje – cestovní ruch v roce 2021 a úpravu rozpočtu minulých let o částku 

490 050,- Kč, kterou byla financována příprava tohoto projektu. Jednalo se o zajištění 

vypracování žádosti a její podání na zapojení se do výzvy vyhlášené HMP č. 56 Inovační 

poptávka veřejného sektoru III v rámci Operačního programu Praha Pól růstu ČR na základě 

objednávky č. OBJ/KUC/62/03/00053/2020. Úpravou rozpočtu dochází k záměně zdrojů 

v minulých letech (v r. 2020) a vrácení finančních prostředků do rozpočtu odboru KUC MHMP. 
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