
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1438 
ze dne  7.6.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kap. 09 - vnitřní správa                 
v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kap. 09 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: 9.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitel Magistrátu hl. m. Prahy 
Tisk: R-40582  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1438 ze dne 7. 6. 2021

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

MHMP - SLU 0090103 Běžné výdaje - AMP 0901 -8 000,00

MHMP - SLU 0090106 Běžné výdaje - ZIO 0901 -4 000,00

MHMP - SLU 0090127 Běžné výdaje - OKC 0901 -3 800,00

MHMP - SLU 0090163 Běžné výdaje - OMM 0901 -1 000,00

MHMP - SLU 0090163 Běžné výdaje - OMM 0901 -5 000,00

MHMP - SLU 0090168 Běžné výdaje - DSC 0901 -2 000,00

MHMP - SLU 0090193 Běžné výdaje - PER vzdělávání 0901 -725,00

C e l k e m -24 525,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP - SLU 0042972 Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU 0 0901 450,00

MHMP - SLU 0042894 Rekonstrukce Staroměstské radnice 0 0901 15 000,00

MHMP - SLU 0045190 Nový audio řetězec v sále ZHMP 0 0901 9 075,00

C e l k e m 24 525,00

CELKEM 0,00

Odbor/Organizace

6171

3349

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

0,00

0,00

0,00

6171

6171

6171

Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

UZ ORJ

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

Odbor/Organizace
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

6171

Číslo akce Účel / Název akce ODPA

6211



Důvodová zpráva 

 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v 

kap. 09 v roce 2021, pro zajištění kontinuity financování tří investičních akcí odboru SLU. 

Vzhledem k zatím neprovedenému převodu zdrojů z prostředků úspory hospodaření, avšak 

k nezbytnosti pokračování realizace řešených investičních akcí navrhuje odbor SLU Radě hl. 

m. Prahy alternativní řešení krytí z vyvolané úspory běžných výdajů v kap. 09 spravované 

odborem SLU v celkové výši 24 525, 00 tis. Kč. 

 

I. Nový audio řetězec v sále ZHMP – akce č. 0045190  

Akce navazuje na již realizovanou modernizaci videopřenosů. Modernizací audio řetězce 

dojde ke zlepšení srozumitelnosti zvukového přenosu, zkvalitní se záznam a bude možná 

obousměrná komunikace v sále. Modernizace hlasovacího zařízení umožní automatizaci 

řízení jednání, čímž dojde k zefektivnění přípravy sálu pro jednotlivé akce a ve výsledku 

jsou očekávány i provozní úspory. Akce bude realizována v průběhu července a srpna 

2021. Náklady na zajištění financování úkolů pro rok 2021 předpokládáme ve výši 9 

075,0 tis. Kč.  

 

II. Rekonstrukce Staroměstské radnice – akce č. 0042894 

Prostředky akce budou použity na rekonstrukci přízemí Staroměstské radnice, na opravy 

a úpravy technologických zařízení a technologických rozvodů, umístěných v suterénu 

nebo přízemí objektu a dále na vybavení prostor nábytkem, mobiliářem a audio-video 

technikou. K akci již byla zpracována a schválena studie, na jejímž základě je 

zpracovávána projektová dokumentace. Výběr zhotovitele rekonstrukce je předpokládán 

během léta 2021. Realizaci rekonstrukce je nanejvýš vhodné provést v současné době, 

kdy je pohyb návštěvníků v objektu omezen. Náklady na zajištění financování úkolů pro 

rok 2021 předpokládáme ve výši 15 000,0 tis. Kč. 

 

III. Licence k SW nástrojům – kap. 09 v SLU – akce č. 0042972 

Akce je určena na pořízení dlouhodobých licencí k SW nástrojům v rámci kap. 09 

spravované odborem SLU. V roce 2021 plánujeme update a rozšíření ekonomických 

modulů o SW pro vedení skladového hospodářství a update SW pro provádění inventur 



majetku. Náklady na zajištění financování úkolů pro rok 2021 předpokládáme ve výši 

450,0 tis. Kč.  

 

Finanční krytí investičních akcí navrhujeme snížením běžných výdajů kap. 09 – vnitřní správa, 

specifikovaným v příloze č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 24 525,0 tis. Kč.  

 

Informace odboru služeb MHMP:  

Vzhledem k urgentnosti rozpočtových opatření, jsme kvůli urychlení procesu schvalování vložili 

všechna připomínková místa do jedné připomínkové fáze. 
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