Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 560
ze dne 23.3.2020
k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. 09
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09, § 6171 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

zvýšení limitu prostředků na platy odboru PER MHMP o částku 1.400,0 tis. Kč

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 26.3.2020
2.

realizovat zvýšení limitu prostředků na platy dle bodu I.2. tohoto usnesení
Termín: 26.3.2020

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:

pověřená řízením Magistrátu hl. m. Prahy
R-35867
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 23. 3. 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)

MHMP - SLU

0090193010000 Převod prostředků na platy lektorům - PER

6171

0

0901

-3 400,00

MHMP - PER

0092400000000 Převod prostředků na platy lektorům - PER

6171

0

0924

3 400,00

MHMP - SLU
MHMP - SLU

0090193100000 Převod prostředků na vzdělávání zastupitelů HMP
0090101000000 Převod prostředků na vzdělávání zastupitelů HMP

6171
6171

0
0

0901
0901

-270,00
270,00

Celkem

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

0,00

Důvodová zpráva

1. Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na převod finančních prostředků z kap. 0901 –
Vnitřní správa v odboru služeb MHMP do rozpočtu kap. 0924 – odbor personální
MHMP za účelem zajištění krytí osobních nákladů, vyplývajících z dohod o provedení
práce pro lektory interních vzdělávacích akcí. Lektoři zajišťují přednášky na vstupním
školení, odborných školeních týkajících se nových zákonů a vyhlášek, školení v rámci
příprav obecné části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance MHMP a
MČ a školení k první pomoci. Interní zajištění lektorských činností představuje oproti
externím službám tohoto charakteru finanční úspory v rozpočtu hl. m. Prahy. Finanční
prostředky jsou každoročně deponovány v rozpočtu kap. 09, spravovaného odborem
služeb MHMP (úsek vzdělávání). Objem finančních prostředků vyplývá z plánu
vzdělávání v uvedených oblastech. Vzhledem k charakteru výdajů a typu pracovního
úvazku lze tyto prostředky vyplácet pouze formou ostatních plateb za provedenou práci
(ostatní osobní výdaje). Z tohoto důvodu navrhujeme převod deponovaných prostředků
do rozpočtu mzdových výdajů odboru PER. Pro účely zajištění krytí osobních nákladů
za lektorské činnosti navrhujeme zvýšení běžných výdajů v kap. 0924, § 6171, ORG
0092400000000, celkem o 3 400,0 tis. Kč, z toho POL:
5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru o částku 1 400,0 tis. Kč
5021 – Ostatní osobní výdaje o částku 1 400,0 tis. Kč
5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení o částku 400,0 tis. Kč
5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění o částku 200,0 tis. Kč
za současného snížení kap. 0901, § 6171, POL 5167 – Služby školení a vzdělávání,
ORG 0090193010000 ve stejné výši, tj. o částku 3 400,0 tis. Kč.
2. Radě hl. m. Prahy je dále předkládán návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.
0901, § 6171, pol. 5167, v celkové výši 270,0 tis. Kč. Úpravou rozpočtu dochází
k přesunu finančních prostředků z rozpočtu oddělení vzdělávání zaměstnanců odboru
personálního MHMP - ORG 0090193100000 do rozpočtu Vnitřní správa v odboru
služeb MHMP – ORG 0090101000000, za účelem zajištění vzdělávání zastupitelů
HMP. Oddělení vzdělávání zaměstnanců odboru personálního MHMP bude i nadále
prioritně zajišťovat vzdělávání pro zaměstnance MHMP a zaměstnance městských částí
Prahy.

