Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2574
ze dne 23.11.2020
k návrhu na úpravu odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce
2020 p. o. Lesy hl.m. Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 02 - Městská infrastruktura
na rok 2020
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku
v roce 2020 p.o. Lesy hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. zajistit úpravu limitu odpisového plánu na rok 2020 dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 4.12.2020
2.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení
Termín: 4.12.2020

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 Ing. Petr Hlubuček
R-38576
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2574 ze dne 23. 11. 2020
Schválený
Upravený
odpisový plán odpisový plán
na rok 2020 na rok 2020 (v
(v tis. Kč)
tis. Kč)

Organizace

hlavní činnost
odpisy z majetku
pořízeného z dotace
státního rozpočtu, EU,
zahraničí

Rozdíl
(v tis. Kč)

Způsob krytí/použití

ponechání prostředků na
krytí provozních nákladů

31 692,0

30 892,0

-800,0

58,0

58,0

0,0

Lesy hl. m. Prahy

doplňková činnost

3 145,0

4 045,0

900,0

bez požadavku na
navýšení neinvestičního
příspěvku, navýšení bude
kryto vlastními výnosy
doplňkové činnosti

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2574 ze dne 23. 11. 2020

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

Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

POL

UZ

ORJ

Lesy hl. m. Prahy

0095490000201

převod z fondu FV PO hl. m. Prahy

0

8115

11

0254

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

2 470,20
2 470,20

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

Lesy hl. m. Prahy

0095490000201

na pokrytí provozních nákladů spojených s
opravami mechanizace a vozidel

3745

11

0254

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

2 470,20
2 470,20

Důvodová zpráva
Radě HMP je předkládán návrh na úpravu odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku v roce 2020 příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesením RHMP č. 2362 ze dne 4. 11. 2019 byl schválen odpisový plán dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku na rok 2020 p. o. Lesy hl. m. Prahy.
Lesům hl. m. Prahy byl výše zmíněným usnesením schválen odpisový plán v hlavní činnosti na rok
2020 v částce 31 692 tis. Kč. Z důvodu nižších vysoutěžených pořizovacích cen než cen
předpokládaných, a to u dodávek strojních investic, došlo k nižší tvorbě odpisů oproti původnímu
plánu. Lesy hl. m. Prahy žádají o schválení snížení odpisového plánu v hlavní činnosti z původní
schválené částky 31 692 tis. Kč o 800 tis. Kč, tj. na 30 892 tis. Kč. Úsporu ve výši 800 tis. Kč použijí
Lesy hl. m. Prahy na pokrytí zvýšených nákladů spojených s hygienickými opatřeními v rámci
Coronaviru a na vybavení nově rekonstruovaných objektů (viz příloha č. 1 k důvodové zprávě).
Odpisy z majetku pořízeného z dotace státního rozpočtu, EU, zahraničí se nemění a zůstávají ve výši
schválených 58 tis. Kč.
Lesy hl. m. Prahy dále žádají o schválení navýšení odpisového plánu v doplňkové činnosti z původní
schválené částky 3 145 tis. Kč o 900 tis. Kč, tj. na 4 045 tis. Kč. Navýšení odpisů v doplňkové
činnosti bude kryto vlastními výnosy této činnosti organizace.
Dále je Radě hl. m. Prahy předkládána ke schválení úprava rozpočtu v kapitole 02 – Městská
infrastruktura v roce 2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy požádala o uvolnění finančních prostředků z fondu
Finančního vypořádání p. o. hl. m. Prahy, a to ve výši 2 470,2 tis. Kč. Finanční prostředky budou
použity na krytí zvýšených nákladů spojených s opravami mechanizace a vozidel (viz příloha č. 2
k důvodové zprávě).
Přílohy k důvodové zprávě:
1. Žádost p. o. Lesy hl. m. Prahy o úpravu limitu odpisového plánu pro rok 2020
2. Žádost p. o. Lesy hl. m. Prahy o použití finančních prostředků z fondu finančního vypořádání pro
rok 2020

