
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1577 
ze dne  21.6.2021 

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s 

epidemií COVID_19 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy o 60,20 tis. Kč dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

2.  zvýšení limitu prostředků na platy odboru SOV MHMP ve výši 45,00 tis. Kč 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 30.6.2021 

2.  realizovat úpravu limitu prostředků na platy dle bodu 1.2. tohoto usnesení 

Termín: 30.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Tisk: R-40931  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1577 ze dne 21. 6. 2021

Úprava Částka

rozpočtu

 (v tis. Kč) (v Kč)

SOV MHMP 0098206030058 4116 13019 0582 60,20 60 210,00

60,20 60 210,00

Úprava rozpočtu  běžných výdajů  - mimo pol. 5347

Úprava Částka

Odbor/Organizace ORG rozpočtu

 (v tis. Kč) (v Kč)

SOV MHMP 0098206000000 6171 5011 13019 0582 45,00 45 000,00

SOV MHMP 0098206000000 Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech 6171 5031 13019 0582 11,20 11 160,00
SOV MHMP 0098206000000 6171 5032 13019 0582 4,00 4 050,00

C e l k e m 60,20 60 210,00

Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu 

                                                            I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

UZ ORJPOL

Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech

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

Název ÚZ

Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech

Odbor ORG

C e l k e m

ODPA UZ ORJPOL
Účel /

Název akce



Důvodová zpráva 

 
 

Hlavní město Praha přijalo na svůj účet neinvestiční transfer ve výši 60 210,00 Kč ze státního 

rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční prostředky jsou určeny pro Odbor 

sociálních věcí MHMP na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany 

dětí) pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na 

krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19. 

 

Z tohoto důvodu je Radě hlavního města Prahy předkládán materiál ke schválení navýšení 

objemu rozpočtu příjmů vlastního hlavního města Prahy o 60,20 tis. Kč, dále navýšení 

objemu rozpočtu výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0582 ve výši 60 210,00 Kč v 

členění dle přílohy č. 1 k usnesení. 

 

Úprava limitů prostředků na platy odboru SOV MHMP slouží na úhradu mimořádných 

odměn při plnění pracovních úkolů v období II. vlny epidemie COVID-19. 

 

Přijaté finanční prostředky budou označeny ÚZ 13019 a podléhají finančnímu vypořádání se 

státním rozpočtem za rok 2021 dle vyhlášky Ministerstva financí č. 435/2017 Sb. 
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