Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1673
ze dne 28.6.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 06 a kap. 09
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: 2.7.2021

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-40465
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1673 ze dne 28. 6. 2021

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

KUC MHMP
PER MHMP

Číslo akce

0096211
0092400

Účel / Název akce

Národnostní menšiny - běžné výdaje
Finanční prostředky na uzavřené DPP
Celkem

ODPA

3429
6171

UZ

ORJ

0662
0924

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

-217,00
217,00
0,00

Důvodová zpráva
Radě HMP je předkládán návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 06 a kap. 09.
Předmětem předloženého materiálu je návrh na snížení rozpočtu běžných výdajů KUC MHMP v kap.
0662 § 3429 ORG 0096211000000 pol. 5169 ve výši 217.000,- Kč a zvýšení rozpočtu o stejnou
částku PER MHMP kap. 0924 § 6171 ORG 00924 pol. 5021 z níže uvedených důvodů:
v souvislosti s naplňováním aktivit stanovených Akčním plánem Koncepce hl. m. Prahy pro oblast
integrace cizinců a současně Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám –
aktualizace 2021-2025, je potřebné externí odborné personální zajištění na některé typy práce vedoucí
k realizaci stanovených aktivit a cílů, na něž budou uzavřeny DPP. Jedná se o práce ve vztahu k
redakční správě webového portálu k oblasti integrace cizinců (www.metropolevsech.eu) a dále
webového portálu k tématu národnostních menšin (www.prahanarodnostni.eu) - práce spojené s
aktualizací textů uvedených webových stránek a v případě integrace cizinců i na Facebooku.
Dále se jedná o další práce externích oborníků k dílčím úkolům v rámci realizace projektu Praha –
metropole všech 2021 a v rámci naplňování aktivit Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast
integrace cizinců stanovených pro tento rok – např. administrativní úkony spojené s přípravou a
distribucí informačních materiálů, zajištěním externích projektů, překladatelské, grafické a editorské
práce.
Finanční prostředky jsou alokovány ve schváleném rozpočtu na rok 2021 v kap. 0662 a po realizaci
úpravy rozpočtu běžných výdajů bude možné uzavření dohod o provedení práce a vyplacení finančních
prostředků za vykonanou práci.

