Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2159
ze dne 5.10.2020
k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 3. čtvrtletí 2020 na úhradu zvýšené dopravní
obslužnosti zajišťované autobusovou dopravou PID
Rada hlavního města Prahy
I.

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

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 14.10.2020

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 Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
R-38067
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2159 ze dne 5. 10. 2020

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy
Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

POL

MHMP - ODO

0092913

Příspěvky cizích subjektů za 3. čtvrtletí 2020 na zvýšenou
dopravní obslužnost zajišťovanou dopravci PID-BUS

2292

2324

MHMP - ODO

0092911

Příspěvky cizích subjektů za 3. čtvrtletí 2020 na zvýšenou
dopravní obslužnost zajišťovanou DP HMP, a.s.

2295

2324

UZ

00007

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

0329

404,30

0329

1 758,40

Celkem

2 162,70

Úprava rozpočtu běžných výdajů (strana DAL)
Odbor/Organizace

Číslo akce

MHMP - ODO

0092913

MHMP - ODO

0092911

Účel / Název akce
Dotace podnikatelským subjektům PID-BUS - kompenzace
za zvýšenou dopravní obslužnost
PID-DP HMP - kompenzace za zvýšenou dopravní
obslužnost
Celkem

ODPA

UZ

2292
2295

00007

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

0329

404,30

0329

1 758,40
2 162,70

Důvodová zpráva
Tímto usnesením je navrženo přijetí zálohových plateb do rozpočtu hl. m. Prahy – příspěvků
společností DHL Solutions k.s. (dále jen „DHL“), Globus ČR, k.s. (dále jen „GLOBUS“),
Internet Mall, a.s. (dále jen „MALL“), The Prague Outlet s.r.o. (dále jen „TPO“), IKEA
Česká republika, s.r.o. (dále jen „IC“) a Aircraft view Properties a.s. (dále jen „AVP“),
poukázaných na účet hl. m. Prahy ve 3. čtvrtletí 2020 v celkové výši 2 162,7 tis. Kč
(2 762 691,80 Kč) a jejich přidělení do rozpočtu běžných výdajů pro PID v kap. 0329, z toho:
• zvýšení kompenzace dopravcům PID-BUS (ORG 0092913, § 2292, pol. 5193) o
404,3 tis. Kč (404 300,30 Kč)
• zvýšení kompenzace PID-DP HMP, a.s. (ORG 0092911, § 2295, pol. 5193, ÚZ 7) o
1 758,4 tis. Kč (1 758 391,50 Kč).
Jedná se o smluvně dohodnutou finanční spoluúčast výše uvedených subjektů na úhradě
prokazatelné ztráty z jimi objednaných navýšených výkonů realizovaných autobusovými
linkami PID, z důvodu zajištění dopravy zaměstnanců a ostatních osob do objektů těchto
společností včetně příslušných obchodních center.
Přehled subjektů a jejich plateb za zvýšenou dopravní obslužnost, poukázaných na účet hl. m.
Prahy ve 3. čtvrtletí 2020, je uveden v příloze č. 1 k této důvodové zprávě. Tyto zálohové
platby podléhají standardnímu vyúčtování s dopravci podle skutečně provedených výkonů
PID za uvedené období.
Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s výše uvedenými subjekty, uzavřené
za hl. m. Prahu příspěvkovou organizací ROPID, byly součástí těchto usnesení Rady HMP:
č. 1593 ze dne 24. 6. 2014 (IC), č. 1594 ze dne 24. 6. 2014 (DHL), č. 3137 ze dne
15. 12. 2015 (AVP, MALL), č. 2348 ze dne 4. 11. 2019 (GLOBUS) a č. 1782 ze dne
17. 7. 2018 (TPO). Tyto smlouvy a jejich aktuální dodatky, ze kterých vyplývají příslušné
platby, nejsou pro svou obsáhlost součástí tisku, jsou uloženy na ROPID i ODO MHMP.

