Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 3018
ze dne 21.12.2020
k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý
investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj v
souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy celkem o 232.652,00 tis. Kč dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 23.12.2020

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:

náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
R-38968
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3018 ze dne 21. 12. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnuté transfery ze státního rozpočtu
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Odbor
FON MHMP
FON MHMP

ORG

Účel

POL

UZ

ORJ

2000002060058
2000002060058

OP Praha - pól růstu ČR - EU - NIV

4116
4216

108517050
108517985

0902
0902

OP Praha - pól růstu ČR - EU - IV
Celkem

Úprava
rozpočtu

Částka

211 084,00
21 568,00

211 084 000,00
21 568 000,00

232 652,00

232 652 000,00

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

Číslo akce

Účel /
Název akce

ODPA

UZ

ORJ

2000002000000

OP PPR - Předfinancování podílu EU

6171

0

0902

Celkem

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)

Částka
(v Kč)

211 084,00

211 084 000,00

211 084,00

211 084 000,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace
FON MHMP

Číslo akce

Účel / Název akce

2000002000000

OPPPR - Předfinancování podílu EU
Celkem

Úprava
celkových
nákladů (v
tis. Kč)
0,00

UZ

ORJ

0

0902

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
21 568,00
21 568,00

Částka

21 568 000,00
21 568 000,00

Důvodová zpráva
Hlavní město Praha přijalo na svůj účet investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 232 652 000,00 Kč. Finanční prostředky jsou
určeny pro Odbor evropských fondů MHMP na financování projektů v rámci Operačního
programu Praha – pól růstu v roce 2020 (viz příloha č. 1 k důvodové zprávě).
Z tohoto důvodu je Radě hlavního města Prahy předkládán materiál ke schválení navýšení
objemu rozpočtu příjmů a výdajů vlastního hlavního města Prahy celkem o 235 652,00 tis. Kč
v členění dle přílohy č. 1 k usnesení za současného navýšení objemu rozpočtu běžných a
kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0902 – Vnitřní správa v celkové
výši 232 652,00 tis. Kč v členění dle přílohy č. 1 k usnesení.
V programovém období 2014 – 2020 hl. m. Praha čerpá prostředky z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „OPPPR“). Hl. m.
Praha je zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších
předpisů, určena jako řídící orgán OPPPR s celkovou zodpovědností za přípravu a realizaci
OPPPR.
Polovinu prostředků na financování OPPPR získává hl. m. Praha formou dotace poskytnuté
Ministerstvem pro místní rozvoj. Pro projekty schválené k podpoře Zastupitelstvem hl. m.
Prahy tato dotace pokrývá 50 % jejich financování (konkrétně podíl Evropského sociálního
fondu a podíl Evropského fondu regionálního rozvoje).
Radě hl. m. Prahy je navrhováno schválit přijetí dotace a upravit tak rozpočet kapitoly 09 –
Vnitřní správa přijetím dotace poskytované z výše uvedeného zdroje v roce 2020. Tento návrh
vychází ze zmocnění Rady hl. m. Prahy na základě § 68 odst. 2 písm. B) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., k provádění rozpočtových
opatření v souvislosti s přijímáním transferů poskytovaných na základě rozhodnutí
jednotlivých ministerstev a státních fondů; tato rozpočtová opatření budou prováděna do výše
příslušných rozhodnutí. Výše uvedené zmocnění schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy snesením
č. 21/1 ze dne 27. listopadu 2008 (bod I. 12).

