Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 711
ze dne 29.3.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 2021
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 06 - Kultura a
cestovní ruch dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 30.3.2021

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 MgA. Hana Třeštíková
R-39814
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 711 ze dne 29. 3. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace
MHMP - OPP

Číslo akce

Účel / Název akce

0098001000000 běžné výdaje OPP

ODPA

UZ

ORJ

3322

-

0680

Úprava
celkových
nákladů
(v Kč)

UZ

ORJ

-

0680

Celkem

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)
-339,00
-339,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace
MHMP - OPP

Číslo akce
0045814

Název akce
Foto Historického centra Prahy
Celkem

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)
339,00
339,00

Důvodová zpráva
RHMP
V roce 2020 byla usnesením RHMP č. 3046 ze dne 21. 12. 2020 schválena úprava rozpočtu ve
vazbě na zajištění investiční akce č. 0045814 s názvem Foto historického centra Prahy. Tato
akce byla odborem památkové péče MHMP (dále jen OPP MHMP) částečně realizována v roce
2020 s tím, že její plnění bude pokračovat i v roce 2021. Jedná se o dílo s názvem „Sada 70 ks
jednotlivých digitálních fotografií Historického centra Prahy a okolí v tiskové kvalitě včetně
časově a místně neomezené licence“. (dále jen „Dílo“). Vzhledem k tomu, že součástí projektu
- „Díla“ jsou i licenční ujednání a ochrana autorských práv (dále jen „licence“) byla v roce 2020
schválena výše uvedená úprava rozpočtu, přičemž celková cena díla byla rozpočtovým
opatřením schválena pro rok 2020. Jak je již výše uvedeno, plnění díla se týkalo jak roku 2020,
tak bude tato investiční akce pokračovat v roce 2021. Z toho důvodu překladatel navrhuje
úpravu rozpočtu kap. 0680 – OPP MHMP, § 3322, ORG 0098001000000 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení - snížení běžných výdajů § 3322, pol. 5169 o 339,0 tis Kč za současného
zvýšení kapitálových výdajů, § 3322, pol. 6112 - ocenitelná práva na č. akce 0045814 – „Sada
70 ks jednotlivých digitálních fotografií Historického centra Prahy a okolí v tiskové kvalitě
včetně časově a místně neomezené licence“ ve stejné výši.
V rámci výběrového řízení byla s vítězným uchazečem na zajištění „Díla“ dne 25. 8. 2020
podepsána objednávka vedená pod č. OBJ/OPP/80/02/00010/2020, která je přílohou č. 1
k důvodové zprávě. Předmětem této smlouvy o dílo je vytvoření jednotlivých digitálních
fotografií na základě Objednatelem poskytnutých historických snímků (předloh) s tím, že
Objednatel požaduje, aby současné fotografie co nejvěrněji odpovídaly historického snímku
(předloze). Součástí smlouvy o dílo je i „licence“, na základě které zhotovitel uděluje
objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo v rozsahu předmětu smlouvy v souladu se
zákonem č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.
121/200 Sb., o právu autorském, a o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dílo bude plněno ve dvou termínech, tj. první část byla Dodavatelem odevzdána v roce 2020 a
druhá část předmětu plnění díla bude odevzdána do 30. 4. 2021. Dílo bude Objednateli
prezentováno před předáním.

