
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1664 
ze dne  28.6.2021 

k návrhu na poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na 
investiční akci č. 0000000 s názvem "Odběrové/infuzní křeslo" příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Městská poliklinika Praha a zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku 
včetně stanovení celkových nákladů akce 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální 
oblast a zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí včetně stanovení 
celkových nákladů akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat zavedení investiční akce do centrálního číselníku akcí dle bodu            
I. tohoto usnesení 

Termín: 2.7.2021 

2.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 2.7.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-40634  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1664 ze dne 28. 6. 2021

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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

CS a DDCHM 45601 Sanace suterénu I. etapa 94 581 -59,30

Městská poliklinika Praha 00000 Odběrové/infuzní křeslo 94 581 59,30

C e l k e m 0,00

Odbor/Organizace

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

Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

0,00

59,30



Důvodová zpráva – R 40634 
 

Radě hlavního města Prahy je ke schválení předkládán materiál k návrhu na poskytnutí 
investičního příspěvku zřizovatele z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na investiční akci č. 
0000000 s názvem „Odběrové/infuzní křeslo“ (Příloha č. 3 k důvodové zprávě) příspěvkové 
organizace Městská poliklinika Praha ve výši 59,3 tis. Kč (resp. 59 290,00 Kč) a na zavedení 
investiční akce do centrálního číselníku akcí v roce 2021. 
 
Dne 17. 5. 2021 obdržel odbor zdravotnictví žádost (Příloha č. 1 k důvodové zprávě) na 
poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele na pořízení nového odběrového/infuzního 
křesla od příspěvkové organizace Městská poliklinika Praha.  
 
Jedná se o polohovací křeslo pro podávání infuzí převážně neurologickým pacientům 
s omezenou hybností. Toto křeslo bude umístěno v místnosti č. 411 ve 4.p. budovy 
příspěvkové organizace Městská poliklinika Praha, Spálená, kde je podávána pacientům žilní 
infuze. Uvedený typ křesla je požadován především z toho důvodu, že řada neurologických 
pacientů, kterým je infuze podávána, mají velmi omezenou hybnost a pro podání infuze je 
potřeba je polohovat do pro ně co nejméně bolestivé polohy, aby byli schopni podání infuze 
absolvovat. Cílem tedy je zvýšit pacientům „komfort“ tohoto zákroku a minimalizovat bolest, 
kterou pacienti v daný okamžik trpí.   
 
Z volitelného příslušenství křesla chce PO pořídit infuzní stojan a kolečka s aretací pro snazší 
manipulaci s křeslem.  
 
Také je potřeba zdůraznit, že výkony poskytované na tomto křesle jsou plně hrazeny 
zdravotními pojišťovnami. 
 
Tento typ křesla poskytuje na trhu více dodavatelů, proto příspěvková organizace Městská 
poliklinika Praha provede výběrové řízení oslovením tří uchazečů.  
 
Odbor ZDR navrhuje poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele pro příspěvkovou 
organizaci Městská poliklinika Praha ve výši 59,3 tis. Kč (resp. 59 290,00 Kč) na nákup nového 
odběrového/infuzního křesla, uplatnit finanční krytí investiční akce z prostředků dle Přílohy 
č. 1 tohoto usnesení a zavést investiční akci do centrálního číselníku akcí v roce 2021. 
 
Investiční akce č. 45601 Sanace suterénu I. etapa, ze které budou finanční prostředky 
převedeny, aktuálně probíhá. Byly vyčísleny i vícenáklady na tuto investiční akci. Přesto 
převedené finanční prostředky ve výši 59 290,00 Kč na investiční akci 0000000 s názvem 
„Odběrové/infuzní křeslo“ neovlivní dokončení investiční akce č. 45601 Sanace suterénu I. 
etapa a finančních prostředků bude na její dokončení dostatek.    
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