
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2716 
ze dne  1.11.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 08 a v kap. 09 v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 10.11.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitel Magistrátu hl. m. Prahy  
Tisk: R-42220  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2716 ze dne 1. 11. 2021

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

MHMP - SLU 009011600 konzultační a jiné služby ROZ 0 0901 -1 000,00

MHMP - UCT 009148000 náklady řízení a advokátní služby UCT 0 0814 1 000,00

MHMP - SLU 009017000 poradenské a jiné služby - Výbor finanční ZHMP 0 0901 -10,00

MHMP - SLU 009018700 poradenské a jiné služby - Výbor ZHMP pro sport a volný čas 0 0901 10,00

C e l k e m 0,00

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Číslo akce Účel / Název akce UZ

3639

6171

6171

ORJODPA

6171



Důvodová zpráva 

 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 a kap. 08 

ve věci finančního zajištění nových úkolů v působnosti Výboru pro sport a volný čas a odboru 

účetnictví MHMP: 

 

1) Výbor pro sport a volný čas – Situační analýza dotačního financování sportu na území 

hl. m. Prahy  

Výbor pro sport a volný čas připravuje zakázku na zpracování Analýzy stavu a možností více 

zdrojového financování sportu hl. m. Prahy ve výši 84,7 tis. Kč. Cílem analýzy je zpracování 

výstupů jako podklad pro tvorbu možností financování sportu v hl. m. Praze. Předmětem 

analýzy je zhodnotit a posoudit současný stav financování sportu z různých dotačních zdrojů, 

formulace příležitostí a rizik financování sportu s cílem omezit dvojí financování, návrh úpravy 

stávajících dotačních příležitostí hl. m. Prahy v oblasti sportu, včetně výstupu v podobě 

Manažerského shrnutí. Výše závazku překračuje disponibilní zdroje Výboru pro sport a volný 

čas o částku 10,0 tis. Kč. Radě hl. m. Prahy je v souvislosti s uvedeným navrhováno schválení 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů Výboru ZHMP pro sport a volný čas (akce 90187) v kap. 

0901 o částku 10,0 tis. Kč, za současného snížení rozpočtu běžných výdajů Výboru finančního 

ZHMP (akce 90170) v kap. 0901 o stejnou částku. 

 

2) Odbor UCT – advokátní služby v soudních sporech hl. m. Prahy 

Odbor účetnictví vynakládá při správě a vymáhání pohledávek hl. m. Prahy prostředky na 

zastupování hl. m. Prahy advokátními kancelářemi v rámci vedených soudních sporů. Proti 

epidemiologická opatření vedla k odročení mnoha soudních jednání, jejich řízení se v řadě 

případů promítne ve druhém pololetí roku 2021. To má za následek zvýšené výdaje v oblasti 

poradenských a právních služeb při zastupování hl. m Prahy v soudních sporech v objemu o 

1 000,0 tis. Kč. Rozpočet běžných výdajů odboru UCT v kap. 0814 – akce 91480 navrhujeme 

navýšit o částku 1 000,0 tis. Kč snížením rozpočtu běžných výdajů odboru ROZ v kap. 0901 – 

akce 90116 o stejnou částku. Rozpočtové krytí plánovaných závazků akce 90116 v roce 2021 

není úpravou rozpočtu dotčeno, disponibilní zdroje jsou dostatečné. 
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