
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1771 
ze dne  12.7.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  navýšení limitu odpisového plánu na rok 2021 p.o. Symfonický orchestr hl.m. Prahy 
FOK o 349 tis. Kč, které bude finančně kryto ze schváleného příp. upraveného 
neinvestičního příspěvku na r. 2021 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 15.7.2021 

2.  realizovat úpravu limitu odpisového plánu dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 15.7.2021 

 

 
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-41014  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

KUC MHMP 0096208000000 Běžné výdaje - kultura 3319 5169 - 662 -1 622,0

Studio Ypsilon 0096201000225 Krytí provozních nákladů 3311 5331 91 0662 200,0

Divadlo v Dlouhé 0096201000217 Krytí provozních nákladů 3311 5331 130 0662 823,0

Divadlo pod Palmovkou 0096201000220 Krytí provozních nákladů 3311 5331 91 0662 100,0

Městská divadla pražská 0096201000223 Krytí provozních nákladů 3311 5331 91 0662 150,0

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 0096201000226 Krytí provozních nákladů 3312 5331 91 0662 349,0

0,0

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

C e l k e m

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ORJ
Úprava rozpočtu             

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1771 ze dne 12. 7. 2021

 Název akceČíslo akce ODPA POL UZ



  Důvodová zpráva 

 

Radě hl. m. Prahy jsou předkládána ke schválení úprava rozpočtu v kap. 0662 KUC MHMP - 

snížení běžných výdajů kap. 06 - KUC MHMP - ORG 0096208000000, ORJ 0662, § 3319 

(pol. 5169) – běžné výdaje – kultura o 1 622 tis. Kč za současného zvýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkových organizací (dále jen PO), a to následovně: 

 

• Studio Ypsilon §3311 (pol. 5331, ÚZ 91) o 200 tis. Kč na krytí nákladů 

spojených s výrobou vícekamarového audiovizuálního záznamu 2 divadelních 

inscenací pro archivní potřeby divadla pro publikování  

• Divadlo v Dlouhé §3311 (pol. 5331, ÚZ 130) o 823 tis. Kč na krytí provozních 

nákladů v souvislosti s vývojem pandemie 

• Divadlo pod Palmovku §3311 (pol. 5331, ÚZ 91) o 100 tis. Kč na pokrytí 

nákladů účasti s inscenací Laskavé bohyně na festivalu VIA CARPATIA 

v polském Olštýně, který se uskuteční v říjnu 2021 – cílem je reprezentace 

pražské kultury v zahraničí 

• Městská divadla pražská §3311 (pol. 5331, ÚZ 91) o 150 tis. Kč na opravu 

havarijního stavu kompenzačních jednotek elektrického proudu na regulaci 

napětí v rozvodně divadla ABC, výměna starých bojlerů a další drobné opravy, 

které jsou nutné provést po delší odstávce divadel 

• Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK §3312 (pol. 5331, ÚZ 91) o 349 tis. 

Kč na krytí zvýšených odpisů z důvodu převzetí svěřeného majetku kostela sv. 

Šimona a Judy do účetnictví organizace v květnu 2021 

 

Zároveň je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na úpravu limitu odpisového plánu na r. 2021 

p.o. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK o 349 tis. Kč /viz. výše/. Odpisy za stavbu kostela 

nejsou zahrnuté v rozpočtu organizace. 

 

 

Žádosti PO jsou k nahlédnutí u zpracovatele tisku.  
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