Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 583
ze dne 22.3.2021
k návrhu na zakoupení Ultra-nízkoteplotní mrazničky a na úpravu rozpočtu vlastního hl.m.
Prahy na rok 2021 v kapitole 07 - bezpečnost
Rada hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí
zakoupení Ultra-nízkoteplotní mrazničky v celkové hodnotě 448,00 tis. Kč na základě
realizované veřejné zakázky malého rozsahu v kompetenci odboru BEZ MHMP

II.

III.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
a to včetně stanovení celkových nákladů akce a zavedení nové investiční akce
"Ultra-nízkoteplotní mraznička" do centrálního číselníku akcí

2.

poskytnutí výpůjčky Ultra-nízkoteplotní mrazničky Městské poliklinice Praha,
Spálená 12, 110 00 Praha 1, příspěvkové organizaci a to na dobu jednoho roku

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.1. tohoto usnesení a zavést novou
investiční akci "Ultra-nízkoteplotní mraznička" do centrálního číselníku akcí
Termín: 25.3.2021
2. MHMP - BEZ MHMP
1. uzavřít smlouvu o výpůjčce Ultra-nízkoteplotní mrazničky dle bodu II.2. 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:

náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček
R-39904
MHMP - ROZ MHMP, MHMP - BEZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 583 ze dne 22. 3. 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
MHMP - BEZ

Číslo akce
0093906

Účel / Název akce
BEZ - 07 - běžné výdaje
Celkem

ODPA

UZ

ORJ

5212

127

0739

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

448,00

127

0739

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
-448,00
-448,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace
MHMP- BEZ

CELKEM

Číslo akce
00000

Název akce
Ultra-nízkoteplotní mraznička
Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
448,00
448,00
0,00

Důvodová zpráva
Materiál je předkládán Radě hl. m. Prahy v souvislosti se zřízením velkokapacitního očkovacího centra
v Kongresovém centru Praha. Dle Metodického pokynu pro očkovací kampaň Ministerstva
zdravotnictví ČR, Organizačního opatření VZP č. 57/2020, které blíže specifikuje požadavky na síť
očkovacích míst poskytovatelů zdravotních služeb, a s ohledem na reálné potřeby občanů hl. m. Prahy
je z pozice hl. m. Prahy nezbytné, v součinnosti s krajským koordinátorem očkování, zajistit a vytvořit
efektivní distribuční proces.
Velkokapacitní očkovací centrum v Kongresovém centru bude sloužit pro všechny občany hl. m. Prahy.
Aby bylo možné toto centrum zásobit dostatečným množstvím vakcín a dodržet předepsaná pravidla
skladování, je nezbytné ho dovybavit ultra–nízkoteplotní mrazničkou, která umožní skladování všech
typů vakcín. Nejvyšší nároky na skladování má vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer a BioNTech.
Uvedená vakcína je v hl. m. Praze v rámci proočkovanosti zastoupena v nejvyšší míře. Vzhledem
k předpokládanému několikaměsíčnímu provozu očkovacího centra je nezbytné vytvořit dostatečnou
skladovací kapacitu pro uskladnění očkovacích dávek pro každodenní množství objednaných osob
rovnající se několika stovkám.
V souvislosti s realizací výše uvedeného je Radě hl. m. Prahy navrhována úprava rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2021 v kap. 07 - BEZPEČNOST, a to konkrétně z rozpočtu běžných výdajů § 5212
ochrana obyvatelstva, UZ 127, do kapitálových výdajů ve výši 448,00 tis. Kč.
Samotné pořízení zařízení, ultra-nízkoteplotní mrazničky a výběr dodavatele oslovením tří uchazečů je
dle VZMR v kompetenci odboru BEZ MHMP.Cena byla stanovena na základě výběru ze tří cenových
nabídek, a to výběrem nejlevnější z nich.
Finanční prostředky na § 5212 jsou určeny výhradně ke krytí nákladů vzniklých v souvislosti s pandemií
COVID-19, na tento paragraf byly převedeny usnesením Rady HMP č. 166 ze dne 1. 2. 2021 z § 5213
rezerva na krizová opatření.
Zařízení bude na základě předávacího protokolu poskytnuto formou výpůjčky Městské poliklinice
Praha, Spálená 12, 110 00 Praha 1
Po ukončení provozu velkokapacitního očkovacího centra v Kongresovém centru bude ultranízkoteplotní mraznička využita v očkovacím centru Městské polikliniky Praha, příspěvkové organizace

Příloha č. 1 k důvodové zprávě - Rozpočtový výhled akce - požadavek na finanční zdroje

