Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1093
ze dne 10.5.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 - KUC MHMP
Rada hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí, že
na základě obdržených písemných vyjádření žadatelů o dotaci v oblasti cestovního ruchu
pro rok 2021 nedošlo k uzavření smluvních vztahů uvedených v důvodové zprávě v
celkové výši 2.440 tis. Kč

II.

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

III.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 28.5.2021

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-40277
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1093 ze dne 10. 5. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

KUC MHMP
KUC MHMP

Číslo akce

0096205000000
0096207000000

Účel / Název akce

granty cestovní ruch
běžné výdaje - cestovní ruch
Celkem

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

ODPA

UZ

ORJ

2143
2143

115

0662
0662

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

-2 440,0
2 440,0
0,0

Důvodová zpráva
Na základě programu Podpory v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021 bylo usnesením Rady
hl. m. Prahy č. 449 ze dne 8. 3. 2021 a usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 25/70 ze dne
18. 3. 2021 schváleno poskytnutí finančních prostředků formou neinvestičních dotací.
Vzhledem k trvajícím vládním opatřením v souvislosti s celosvětovou pandemií nebude možné
řadu podpořených projektů realizovat. Na základě obdržených písemných vyjádření
k odmítnutí/vzdání se dotace nedošlo k uzavření níže uvedených smluvních závazků.
Česká lékařská společnost
J. E. Purkyně z.s.

7. kongres České gastroenterologické
společnosti ČLS JEP

400 000,- Kč

Česká asociace
ergoterapeutů

2nd COTEC – ENOTHE CONGRESS
2021

440 000,- Kč

Česká psychiatrická
společnost z.s.

Světový kongres o ADHD (The World
Congress on ADHD)

400 000,- Kč

GUARANT International
spol. s r.o.

IEEE/RSJ International Conference on
Intelligent Robots and Systems

1 200 000,- Kč

Ušetřené peněžní prostředky budou použity na financování veřejné zakázky malého rozsahu
na podporu kongresového cestovního ruchu v Praze, která bude zahrnovat především mediální
kampaň a zajištění služeb pro kandidatury hl. m. Prahy na světové kongresy. Požadované
finanční prostředky byly určeny k tomuto účelu v Programu podpory cestovního ruchu pro
2021, nicméně odbor LEG MHMP doporučil řešit tento typ služeb veřejnou zakázkou.
Z výše uvedených důvodů je Radě hl. m. Prahy předkládána ke schválení úprava rozpočtu
následovně: snížení kap. 06, UZ 115, ORG 0096205, § 2143 – granty cestovní ruch o 2 440 tis.
Kč (pol. 5222 o 1 240 tis. Kč a pol. 5213 o 1 200 tis. Kč) za současného zvýšení kap. 06,
ORG 0096207, § 2143 – běžné výdaje – cestovní ruch (pol. 5169).

