Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2610
ze dne 23.11.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0581 a kap. 0924
Rada hlavního města Prahy
I.

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

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 30.11.2020

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 Mgr. Milena Johnová
R-38334
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2610 ze dne 23. 11. 2020

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

Číslo
akce

Účel / Název akce

98101 Nákupy ostatních služeb
92400 Finanční prostředky na uzavřené DPP
Celkem

ODPA
3599
6171

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

0581
0924

-500,10
500,10
0,00

Důvodová zpráva tisku R-38334
I.

Úvodní část

Návrh na úpravu rozpočtu vychází z potřeby zajištění externího hodnocení projektů podaných
v Programu Akce celopražského významu pro rok 2021 a Programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2021
(převedení finančních prostředků na dohody o provedení práce).
Externí hodnocení je upraveno v metodice programů, které byly schváleny jako příloha č. 1 k usnesení
Rady HMP č. 1581 a č. 1582 ze dne 3. 8. 2020.

II.

Obecná část

Zpracování posudků pro jednotlivé podané projekty proběhne od 1. 11. do 31. 12. 2020, každý projekt
posoudí dva nezávislí hodnotitelé. Průměrná časová náročnost hodnocení projektu je 2½ hodiny,
hodinová odměna je navržena ve výši 280 Kč. Jedná se o mzdové prostředky související s dohodami
o provedení práce, které budou uzavřeny s 33 hodnotiteli, v jejichž rámci bude proplaceno hodnocení
265 projektů, tj. 1325 odpracovaných hodin včetně povinných odvodů v celkové částce 500,1 tis. Kč.
Úprava rozpočtu dle přílohy č. 1 k usnesení zahrnuje převod finančních prostředků z běžných výdajů
odboru ZDR MHMP z kapitoly 0581, § 3599, pol. 5169 (nákupy ostatních služeb) do kapitoly 0924,
§ 6171 (místní správa), pol. 5021 – ostatní osobní výdaje (371 tis. Kč), pol. 5031 – pojistné sociální
zabezpečení (92 tis. Kč), pol. 5032 – zdravotní pojištění (33,4 tis. Kč), pol. 5424 – pracovní neschopnost
(3,7 tis. Kč).

III.

Zvláštní část

Příloha č. 1 – rozpočtové opatření na částku 500,1 tis. Kč

