
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 28/31 
ze dne  17.6.2021 

k návrhu na změnu účelu a charakteru finančních prostředků ponechaných městské části 
Praha-Dubeč k čerpání v roce 2021 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

změnu účelu a charakteru části finančních prostředků ponechaných MČ Praha-Dubeč k 
čerpání v roce 2021, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 21.6.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9429  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Městská část Název akce Číslo  ORG ÚZ ORJ Ponecháno k čerpání v 

roce 2021             (usn. 

ZHMP č. 25/20 ze dne 

18. 3. 2021)

Návrh na změnu  

účelu a charakteru

Úprava rozpočtu k 

návrhu na  změnu 

účelu a charakt.

Výše ponechaných 

finančních prostředků  

po navrhované 

úpravě

Výše ponech. 

finančních 

prostředkůpo 

navrhované úpravě - 

rozpočtově

v Kč v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč

HZ SDH Dubeč - výst. II 0080741 90 0716 4 082 000,00 -1 100 000,00 -1 100,0 2 982 000,00 2 982,0

Vybavení HZ SDH Dubeč - neinv. 0091635 118 0716 x 1 100 000,00 1 100,0 1 100 000,00 1 100,0

4 082 000,00 0,00 0,00 4 082 000,00 4 082,00Celkem

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/31 ze dne 17. 6. 2021

Změna účelu a charakteru části finančních prostředků ponechaných MČ Praha-Dubeč k využití v roce 2021

MČ Praha-Dubeč



Důvodová zpráva 

Městská část Praha-Dubeč se obrátila na hl. m. Prahu s žádostí o změnu účelu zbylých 

finančních prostředků z investiční dotace HMP z akce č. 80741 HZ SDH Dubeč – výst. II ve 

výši 1 100,0 tis. Kč.  

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021 ponechání 

nevyčerpané účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha-Dubeč na akci č. 80741 – HZ 

SDH Dubeč – výst. II v celkovém objemu 4 082 tis. Kč. 

Budova hasičské zbrojnice je v současné době v situaci, kdy probíhají poslední dokončovací 

stavební práce. Zbylé finanční prostředky je navrhováno využít na zařízení prostorů hasičské 

zbrojnice nezbytným základním vybavením potřebným k zajištění pravidelné údržby svěřené 

techniky, k provádění odborných a povinných školení členů jednotky a zajištění základních 

potřeb při pohotovostech a dlouhotrvajících zásazích jednotky, tak aby byla JSDH Dubeč 

akceschopná.  

Na základě kalkulace potřebného vybavení je navrhována změna účelu a charakteru finančních 

prostředků ve výši 1 100,0 tis. Kč z výše uvedené dotace na novou akci s názvem „Vybavení 

HZ SDH Dubeč – neinv.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k důvodové zprávě 

1. žádost MČ Praha-Dubeč ze dne 15. 4. 2021 

2. usnesení Rady HMP č. 1387 ze dne 7. 6. 2021 
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