Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2243
ze dne 12.10.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0582 a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2020
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 30.10.2020
2. MHMP - SOV MHMP
1. zajistit odvod z fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu hl.m. Prahy
dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 27.11.2020

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-37922
MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SOV MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2243 ze dne 12. 10. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů vlastního hlavního města Prahy

Odbor/Organizace

Domov pro seniory Hortenzie

Číslo akce

0098201000109

Účel / Název akce

odvod z fondu investic

ODPA

POL

004350

2122

UZ

ORJ

0582

Celkem

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)

(v Kč)

127,80

127 842,42

127,80

127 842,42

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

Domov pro seniory Hortenzie

Číslo akce

0098201000109

Účel / Název akce

zvýšení tř. 8 - financování - odvod z fondu investic na
základě opravného dokladu k investiční akci č. 44021
"Rekonstrukce oken"
Celkem

ODPA

POL

0000

8115

UZ

ORJ

0582

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)

(v Kč)

127,80

127 842,42

127,80

127 842,42

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Příspěvková organizace hl. m. Prahy Domov pro seniory Hortenzie (dále jen „organizace“)
žádá prostřednictvím věcně příslušného odboru Radu hl. m. Prahy o možnost vrácení
dodatečně zúčtovaných prostředků od dodavatele na základě opravného dokladu k investiční
akci č. 44021 „Rekonstrukce oken“ (viz příloha č. 1 důvodové zprávy).
V organizaci byla v letech 2018-2019 realizována investiční akce č. 44021 „Rekonstrukce oken“
(dále jen „akce“) s celkovými náklady ve výši 6 670 tis. Kč. Tato akce byla v roce 2019
dokončena a na základě „Stanoviska k finančnímu vypořádání investičních akcí za rok 2019“
byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 881 011,38 Kč odvedeny na ZBÚ hl. m. Prahy.
Při kompletování dokumentace investičních akcí roku 2019 bylo u jedné přijaté faktury zjištěno
chybné uplatnění DPH, a to ve výši 21% na místo 15%. Na rozdíl ve výši 127 842,42 Kč byl
neprodleně upozorněn dodavatel, který s omluvou vystavil opravný daňový doklad a
zmíněnou částku vrátil na účet organizace.
Vzhledem ke skutečnosti, že investiční akce je již s hl. m. Prahou finančně vypořádána, je Radě
hl. m. Prahy předkládán návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy - odvod z fondu
investic Domova pro seniory Hortenzie ve výši 127 842,42 Kč za současného navýšení
rozpočtu města, tř. 8 - financování (viz příloha č. 1 usnesení).
O výše zmíněnou částku bude upraveno technické zhodnocení budovy, ke kterému realizací
této akce došlo, a tím zároveň dojde ke snížení příslušné částky odpisů za leden – červen 2020.
Kroky k nápravě této vzniklé situace byly konzultovány s odborem rozpočtu i s odborem
účetnictví MHMP.

Přílohou č. 1 usnesení je tabulka s návrhem úpravy rozpočtu
Přílohou č. 1 k důvodové zprávě je žádost Domova pro seniory Hortenzie
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