
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1640 
ze dne  28.6.2021 

k návrhu na poskytnutí finančního daru Sdružení místních samospráv, z.s. a zdravotnické 
pomoci pro oblasti postižené živelnou pohromou 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí daru Sdružení místních samospráv, z.s. ve výši 2 mil. Kč, za účelem jeho 
rozdělení rovným dílem mezi 8 obcí na likvidaci následků živelné pohromy 

2.  prodloužení poskytnutí nasazení modulu pro hromadná neštěstí Golem s posádkou 
v počtu 2 osob pro účely zajištění zdravotnické pomoci v oblastech Jihomoravského 
kraje postižených živelnou pohromou (tornádem) v temínu do 2. 7. 2021 

3.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Petrovi Hlubučkovi 

1.  podepsat darovací smlouvu dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 28.6.2021 



2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

Termín: 28.6.2021 

3.  MHMP - ZDR MHMP 

1.  zajistit realizaci bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 28.6.2021 

 

 
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 Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-41079  
Provede: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ZDR 

MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ROZ MHMP 009160177 neúčelová rezerva 3 1016 -2 000,00

BEZ MHMP 0093906 Sdružení místních samospráv, z. s. 120 0739 2 000,00

C e l k e m 0,00

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

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

Odbor/Organizace UZÚčel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ORJ

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1640 ze dne 28. 6. 2021

ODPA

6409

5212

Číslo akce



Důvodová zpráva 

 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na poskytnutí potřebné zdravotnické pomoci v oblastech 

Jihomoravského kraje postižených živelnou pohromou (tornádem) a peněžitého daru ve výši 2.000.000 

Kč Sdružení místních samospráv, z.s. („SMS ČR“), a to za účelem likvidace následku přírodní katastrofy 

postiženým obcím v Jihomoravském kraji (výše daru jednotl. obcím je uvedena v darovací smlouvě). 

Finanční prostředky následně SMS ČR poskytne postiženým obcím (na základě darovacích smluv). 

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy je jakou součást odřadu Hasičského záchranného sboru hl. 

m. Prahy nasazena v postižené oblasti Jihomoravského kraje od nočních hodin prvního dne po ničivé 

katastrofě. 

V současné chvíli ošetřuje v Moravské Nové Vsi a přilehlém okolí pomocí modulu pro hromadná 

neštěstí Golem několik desítek osob denně, a to především z řad dobrovolníků a členů složek IZS. 

Nasazení Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy je jedinou možností dostupné zdravotnické 

pomoci v dané lokalitě. 

Prodloužení nasazení modulu Golem je navrhováno s posádkou v počtu 2 osob v termínu do 2. 7. 2021. 
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