
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2204 
ze dne  6.9.2021 

k projektu "Posílení kapacity sociální práce na obecních úřadech k zajištění koordinace 
dlouhodobé péče pro osoby v seniorském věku" a úpravě rozpočtu v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

"Rozhodnutí o změně č. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/008/16944 ze 
dne 9.10. 2020" k ukončení projektu "Posílení kapacity sociální práce na obecních 
úřadech k zajištění koordinace dlouhodobé péče pro osoby v seniorském věku", které je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního HMP v roce 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 24.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-41593  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2204 ze dne 6. 9. 2021





Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2204 ze dne 6. 9. 2021

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - vrácení dotace do státního rozpočtu 

SOV MHMP 11114 EU - Case management na obci 4349 5222 104513013 0582 -4 076,70

SOV MHMP 11114 EU - Case management na obci 4349 5222 104113013 0582 -3 669,00

SOV MHMP 11114 EU - Case management na obci - vrácení dotace 6402 5364 13013 0582 7 745,70

C e l k e m 0,00

ODPA POL ORJUZ

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

Odbor/Organizace
Číslo 

akce
Účel / Název akce

Úprava 

rozpočtu     

(v tis. Kč)



Důvodová zpráva 
 

Na základě usnesení Rady HMP č. 1606 ze dne 21. 6. 2021 došlo z iniciativy příjemce dotace 
k předčasnému ukončení realizace projektu "Posílení kapacity sociální práce na obecních úřadech 
k zajištění koordinace dlouhodobé péče pro osoby v seniorském věku", reg. 
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016944 (Usnesení Rady HMP č. 1606 je přílohou č. 1 důvodové zprávy).   
 

Radě HMP je tak  předkládáno ke vzetí na vědomí "Rozhodnutí o změně č. 1 - Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/008/16944 ze dne 9. 10. 2020" (dále jen „Rozhodnutí“) k ukončení 
projektu " Posílení kapacity sociální práce na obecních úřadech k zajištění koordinace dlouhodobé péče 
pro osoby v seniorském věku ", které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 

V souvislosti s Rozhodnutím je dále Radě HMP  předkládán ke schválení návrh rozpočtového 
opatření, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení. Vzhledem k nulovému čerpání finančních prostředků 
bude nečerpaná částka 7 745 654,00 Kč vrácena v plné výši řídícímu orgánu Operačního programu 
Zaměstnanost, a to na základě Rozhodnutí do 30. 9. 2021.  
 

V číselníku akcí HMP je akce vedena pod č. 11114 – EU Case management na obci. 
 

Finanční prostředky na jednotlivých UZ: 
UZ 104513013 4 076 660,00 Kč,    
UZ 104113013 3 668 994,00 Kč. 
 
Přílohou č. 1 usnesení je Rozhodnutí MPSV. 
Přílohou č. 2 usnesení je tabulka s rozpočtovými údaji pro realizaci rozpočtového opatření. 
Přílohou č. 1 důvodové zprávy je kopie usnesení Rady HMP č. 1606 ze dne 21.6. 2021. 
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