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RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1591 
ze dne  21.6.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a úpravu rozpočtů vybraných 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021, zavedení nových 
investičních akcí do centrálního číselníku akcí, včetně stanovení celkových nákladů akcí 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí dle bodu I. 
tohoto usnesení 

Termín: 2.7.2021 

2.  realizovat rozpočtová 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:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-40696  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1591 ze dne 21. 6. 2021

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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

SOV MHMP 0045151 Centrální nákup vozidel PO 2020 - 2022 0000 0582 -12 210,9

DOZP Kytlice 0000000 Nákup mikrobusu - DOZP Kytlice 94 0582 1 134,7

DSS Vlašská 0000000 Nákup mikrobusu - DSS Vlašská 94 0582 1 321,3

DS Ďáblice 0000000 Nákup mikrobusu - DS Ďáblice 94 0582 1 148,7

ICOZP Horní Poustevna 0000000 Nákup mikrobusu - ICOZP Horní Poustevna 94 0582 1 321,3

DOZP Lochovice 0000000 Nákup mikrobusu - DOZP Lochovice 94 0582 1 128,8

DS Pyšely 0000000 Nákup mikrobusu - DS Pyšely 94 0582 1 128,8

Domov Zvíkovecká kytička 0000000 Nákup mikrobusu - Domov Zvíkovecká kytička 94 0582 1 299,5

ICSS Odlochovice 0000000 Nákup mikrobusu - ICSS Odlochovice 94 0582 1 299,5

DOZP Sulická 0000000 Nákup mikrobusu - DOZP Sulická 94 0582 1 299,5

DS Háje 0000000 Nákup mikrobusu - DS Háje 94 0582 1 128,8

C e l k e m 0,0

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

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

          Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce

1 321,30

1 148,70

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

1 299,50

1 299,50

1 128,80

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

1 321,30

1 128,80

1 128,80

1 299,50

0,00

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

1 134,70



Důvodová zpráva 
 

 

     Radě hlavního města Prahy je ke schválení předkládán návrh na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy, vztahující se k investiční akci č. 45151 „Centrální nákup vozidel PO 

2020 – 2022“, za současného zvýšení rozpočtu příspěvkových organizací hl. m. Prahy Domov 

pro osoby ze zdravotním postižením Kytlice, Domov sociálních služeb Vlašská, Domov pro 

seniory Ďáblice, Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna, 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice, Domov pro seniory Pyšely, Domov 

Zvíkovecká kytička, Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, Domov pro osoby se 

zdravotním postižením Sulická, Domov pro seniory Háje, vše dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

     Odbor sociálních věcí MHMP (dále jen odbor SOV MHMP) v roce 2020 připravoval 

nadlimitní veřejné zakázky na centrální nákup vozidel pro potřeby příspěvkových organizací 

hlavního města Prahy  spadajících do jeho působnosti, a to v kategoriích osobní vozidla (záměr 

veřejné zakázky schválen usnesením Rady HMP č. 2975 ze dne 21.12. 2020), osobní vozidla 

s plošinou (záměr veřejné zakázky schválen usnesením Rady HMP č. 2972 ze dne 21.12.2020) 

a osobní vozidla – mikrobusy (záměr veřejné zakázky schválen usnesením Rady HMP č. 203 

ze dne 8.2. 2021). Rozpočtově bylo na tyto nadlimitní veřejné zakázky v roce 2020 pamatováno 

prostřednictvím investiční akce č. 45151 „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“ s celkovými 

náklady akce ve výši 26 318,0 tis. Kč (celkové náklady akce v této výši byly schváleny 

usnesením Rady HMP č.  2863 ze dne 14.12.2020). Vzhledem k tomu, že výše uvedené 

schválené záměry veřejných zakázek nebylo možno v roce 2020 již realizovat, nebyly tím také 

čerpány finanční prostředky z investiční akce č. 45151.  

     V souvislosti s tím, že vlastní realizace veřejných zakázek v souladu s již uvedenými 

usneseními probíhá až v roce 2021, bylo usnesením Rady HMP č. 562 ze dne 15.3.2021 

schváleno „Zapojení úspory hospodaření minulých let“ investiční akce č. 45151 „Centrální 

nákup vozidel PO 2020-2022“ ve výši 26 318,0 tis. Kč a o tuto částku byly navýšeny finanční 

prostředky této investiční akce v roce 2021. V nedávné době proběhla veřejná zakázka 

v kategorii osobní vozidla - mikrobusy a jsou vysoutěženy mikrobusy pro výše uvedené 

příspěvkové organizace. Podrobné informace k případnému odůvodnění potřebnosti nákupu 

těchto vozidel jsou uvedeny v již zmíněných usneseních.  

 

 Z výše uvedených důvodů odbor SOV MHMP žádá o úpravu rozpočtu hlavního města 

Prahy dle přílohy č. 1 usnesení.  

 

Přílohou č. 1 k tomuto usnesení je návrh úpravy rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 

Přílohami č. 1-10 k důvodové zprávě jsou vygenerované sestavy „BARPOZ32“ (dle 

„Metodického pokynu k zavedení a sledování investičních akcí vlastního hl. m. Prahy“) 
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