Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1954
ze dne 7.9.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kapitole 09 - vnitřní správa, v roce 2020
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 09 IAP MHMP dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 11.9.2020

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:

primátor hl.m. Prahy
R-37674
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1954 ze dne 7. 9. 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 kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových nákladů*/ (v
tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

IAP MHMP

0043459

Rezerva Smart Cities

0,00

0

0931

-746,10

IAP MHMP

0043537

Projekty ICT Smart Cities

0,00

0

0931

746,10

Celkem
Celkem

0,00
0,00

Důvodová zpráva
k tisku č. R-37674

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kapitole 09 – vnitřní správa, v roce 2020

Radě hlavního města Prahy (RHMP) je tímto tiskem předložen návrh na převod finančních prostředků
z rezervy kapitálových výdajů určených na projekty Smart Cities (položka č. 43459 „Rezerva Smart
Cities“) do položky investičních výdajů (položka č. 43537 „Projekty ICT_Smart Cities“) v celkové výši
746.100,- Kč v rámci odboru informatických aplikací MHMP.
Převodem bude řešena úhrada faktur za realizaci části projektu „Nabíjecí stanice – vybudování nových
nabíjecích bodů pro elektromobily (rámcová dohoda na projekční a inženýrské práce)“. Účelem
projektu je navýšení množství lokalit a počtu nabíjecích stanic na území hl. m. Prahy vybudováním
základů pro osazení nabíjecími stanicemi, které budou v majetku města. Vybudované základy
k nabíjecím stanicím jsou pro město investicí, proto je náklady nutno hradit z položky kapitálových
výdajů č. 43537 „Projekty ICT Smart Cities“.
V rámci schváleného rozpočtu IAP na rok 2020 byly investiční prostředky pro naplňování koncepce
Smart Prague alokovány do rezervy kapitálových výdajů, je tedy třeba potřebné prostředky nejdříve
z investiční rezervy převést do běžné položky investičních výdajů, ze které je možné investiční akce
hradit přímo.
Přesun prostředků bude realizován ve struktuře uvedené v příloze č. 1 usnesení.

Rozpočtová skladba:
ORJ 0931 ODPA 6171 POL 6121 ORG 0043537 KČ + 746.100,ORJ 0931 ODPA 6171 POL 6901 ORG 0043459 KČ - 746.100,-

