
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1437 
ze dne  7.6.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 09 na rok 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 314.000 Kč v kapitole 09 na rok 2021 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 11.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitel Magistrátu hl. m. Prahy 
Tisk: R-40478  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1437 ze dne 7. 6. 2021

Úprava rozpočtu  běžných výdajů  - mimo pol. 5347

Úprava 

rozpočtu

 (v tis. Kč)

SLU MHMP 0090153000000 6171 0901 -314,00

IAP MHMP 0008936000000 6171 0931 314,00

0,00

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

UZČíslo akceOdbor/Organizace ODPA

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

ORJÚčel /

Název akce

C e l k e m

PRI MHMP - běžné výdaje

Centrum kartových služeb



Důvodová zpráva k tisku R-40478 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 09 na rok 2021 

 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy běžných výdajů ve výši 

314.000,- Kč v kapitole 09 na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Finanční prostředky budou použity na vstupní analýzu řešení propojení Open Project na SW třetích 

stran. Objednávka reaguje na poptávku na vstupní analýzu k projektu „Propojení Open Project na SW 

třetích stran“ ze dne 14. 12. 2020.  

Tato analýza navazuje na již poskytované služby a činnosti Operátora ICT a.s., kdy Operátor ICT a.s. již 

pro MHMP provozuje a rozvíjí systém Open Project. Systém byl úspěšně implementován pro potřeby 

centralizované evidence realizovaných projektů napříč městem. Tento nástroj je vnímán jako hlavní 

stavební pilíř budování procesů projektového řízení a pouze jeho rozvoj a propojení s dalšími klíčovými 

systémy (vyčteny níže), poskytne plné využití jeho potenciálu. 

Účelem této objednávky je zajištění analytické dokumentace k možnosti propojení systému Open 

Project a software třetích stran - CES, TED, Ginis, Registr smluv (smlouvy.gov.cz), Tendr Arena 

(tenderarena.cz) 

Výsledkem analýzy bude výstupní analytická dokumentace, která je prerekvizitou úspěšné integrace 

mezi softwarem třetích stran a systémem Open Project.  
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