Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2334
ze dne 26.10.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti s převodem neinvestičních prostředků v rámci plnění
aktivit Implementačního plánu Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu
na roky 2020 - 2024
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.10.2020

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

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

Předkladatel: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček, I. náměstek primátora doc. Ing. arch.
Petr Hlaváček
Tisk:
R-38060
Provede:
MHMP - ROZ MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2334 ze dne 26. 10. 2020

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

Číslo akce

OCP MHMP

0095406

IPR PRAHA

0093405000101

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

Ekologická výchova a osvěta

3792

0

0254

Tvorba zásad pro výsadbu a údržbu
stromořadí

3635

124

134

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
-

1264,00
1264,00
0,0

Důvodová zpráva
V rámci Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 – 2024,
schváleného RHMP usnesením č. 1936 ze dne 7. 9. 2020, byl řešitelem projektu s názvem Pracovní
skupina pro uliční stromořadí a tvorba zásad pro výsadbu a údržbu stromořadí v Praze určen Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy – Kancelář krajiny a zelené infrastruktury, které je z důvodu věcné
příslušnosti a koordinace se souběžnými projekty svěřena realizace projektu. Zdrojem financování
je definován MHMP prostřednictvím rozpočtového opatření.
Radě HMP je z tohoto důvodu předložen návrh na rozpočtové opatření v kap. 01 a 02 dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení. Pro realizaci projektu žádá IPR Praha tímto rozpočtovým opatřením o prostředky
ve výši 1.264.000,- Kč, které budou převedeny do rozpočtu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
na rok 2020.

