Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 897
ze dne 4.5.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 09 - odbor
služeb, na zajištění opatření proti COVID 19
Rada hlavního města Prahy
I.

konstatuje, že
příloha č. 2 k důvodové zprávě není určena ke zveřejnění

II.

schvaluje
úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2020, včetně zřízení nové investiční akce "KORONAVIRUS" a celkových nákladů akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 5.5.2020

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:

pověřená řízením Magistrátu hl. m. Prahy
R-36259
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 897 ze dne 4. 5. 2020
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 - ROZ

Číslo akce
0091606

Účel / Název akce
záloha na přebytek hospodaření z r. 2019

ODPA

POL

UZ

ORJ

0000

8115

127

1016

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
8 000,00
8 000,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace
MHMP - SLU

Číslo akce
000000

Název akce
"KORONAVIRUS"
Celkem

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

8 000,00

127

901

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
8 000,00
8 000,00

Důvodová zpráva k tisku R-36259
Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020 v
kap. 09 - odbor služeb, na zajištění opatření proti COVID 19 a schválení nové investiční akce
v odboru SLU s názvem „KORONAVIRUS“.
Finanční prostředky v celkové výši 8 mil. Kč jsou určeny na mimořádné zajištění
bezpečnostních opatření a prevenci proti COVID 19 v nouzovém režimu na úrovni MHMP.
Prostředky budou použity k nákupu termokamer, pořizovaných ke vstupům do objektů
Magistrátu hl. m. Prahy na základě doporučení krizového štábu MHMP ze dne 3. 4. 2020.
Jedná se o 7x stacionární a 2x přenosné termokamery, v hodnotě cca 5 mil. Kč vč. DPH.
Finanční prostředky budou dále použity v zájmu maximální ochrany klientů i zaměstnanců
proti

COVID-19

na

takové

úpravy

pracovišť

MHMP,

které

mají

charakter

investičních/kapitálových výdajů. Jedná se zejména o úpravy přepážek pro styk s klienty úřadu,
úpravy velkokapacitních kanceláří, opatření v zasedacích místnostech aj., která jsou nezbytná
pro plnění „Doporučení pro obce k zajištění fungování obecních úřadů, nastavení úředních
hodin a styku s veřejností od 20. dubna 2020“, vydaného MV ČR dne 14. 4. 2020.
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