Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2993
ze dne 21.12.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy v kapitole 07
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

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

2.

snížení
limitu
prostředků
o částku 7.450,0 tis. Kč

na

platy

Městské

policie

hl.m.

Prahy

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat úpravu rozpočtu dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2020
2.

realizovat snížení limitu prostředků na platy Městské policie hl.m. Prahy dle bodu
I.2. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2020

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. Petr Hlubuček
R-37182
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2993 ze dne 21. 12. 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 Běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Městská policie hl. m. Prahy

0097701

Snížení mzdových prostředků vč. zákonných odvodů

5311

0777

-10 000,00

Městská policie hl. m. Prahy

0097701

Zvýšení provozních výdajů

5311

0777

10 000,00

Celkem

0,00

Důvodová zpráva k tisku R - 37182
Tento materiál je RHMP předkládán na základě rozpočtové situace související s COVID-19.
Městská police hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) sestavuje návrhy rozpočtu na základě
reálných potřeb a dlouhodobě se snaží o snižování provozních výdajů. S touto snahou
přistoupila i k plánování rozpočtu na rok 2020. Nicméně situace, která nastala na jaře tohoto
roku, resp. opatření, které bylo bezpodmínečně nutné zajistit, bylo značným zásahem
do schváleného rozpočtu MP HMP.
MP HMP v souvislosti se šířící se epidemií COVID-19 musela reagovat a především definovat
potřeby ke zvládnutí pandemie tak, aby mohla zůstat provozuschopná a mohla dále zajišťovat
veřejný pořádek a další činnosti, ke kterým je příslušná, a které jí byly i v době pandemie
uloženy.
Na základě požadavku Hlavního města Prahy, resp. MHMP eviduje MP HMP veškeré náklady
související s COVID-19 samostatně. Na základě metodického pokynu zavedlo Hlavní město
Praha v souvislosti s mimořádnými výdaji, které byly vyvolány pandemií nemoci COVID-19,
povinné označení těchto mimořádných výdajů UZ 127 při jejich účtování. Toto bylo stanoveno
jak pro běžné, tak i pro kapitálové mimořádné výdaje. Z tohoto důvodu bylo nařízeno v rámci
MP HMP označování veškerých dokladů – požadavků, objednávek, košilek faktur, pokladních
dokladů a dalších, velkými písmeny a čitelně COVID-19, aby mohly být správně zaúčtovány.
Na základě této evidence byly vyčísleny finanční náklady v souvislosti Covid-19
na 17 144 662,65 Kč.
MP HMP přehodnocením svých priorit je schopna 7, 1 mil. Kč krýt ze schváleného provozního
rozpočtu, nicméně 10 mil. Kč je již nad možnosti schváleného rozpočtu, a to z důvodu nutnosti
plnění uzavřených smluv a dalších nutných provozních potřeb, kdy již není možné hledat další
úspory.
Vzhledem k tomu, že Hlavní město Praha hodlá žádat o vynaložené finanční prostředky
z Fondu Solidarity, se kterými však není možné počítat v letošním roce, žádá MP HMP Radu
hlavního města Prahy o schválení převodu finančních prostředků z neobsazených tabulkových
míst do provozních výdajů s tím, že následně nebude požadovat finanční prostředky, které by
případně byly získány s Fondu Solidarity.

Jedná se o výdaje na následující služby či materiál:
1) Osobní ochranné pracovní prostředky pro strážníky (OOPP)
MP HMP konzultovala druh a parametry OOPP s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a ZZS
hl. m. Prahy. Definována byla nutnost vybavit strážníky respirátory FFP 2 a FFP3 (ochrana
dýchacích cest), ochrannými jednorázovými rukavicemi a brýlemi (ochrana zraku).
Byly pořízeny desítky tisíc kusů OOPP v podobě gumových rukavic, respirátorů třídy FFP 2 a
FFP 3. Zároveň byla vyhodnocena v určitých situacích i potřeba ochranného obleku a
ochranného štítu.

Veškeré OOPP byly evidovány v rámci skladové evidence a kontrolován jejich výdej.
Současně byly pořízeny virucidní desinfekce, a to jak v kapesním balení (vybavení každého
strážníka do terénu) s možností doplňování, tak i barely s virucidní desinfekcí na doplňování.
2) Likvidace OOPP
Vzhledem k velkému množství nebezpečného odpadu v podobě použitých OOPP nebylo možno
řešit jeho odvoz a likvidaci přes běžný odpad. Z tohoto důvodu bylo řešeno, jakým způsobem
toto zajistit. Na základě komunikace s MHMP bylo zjištěno, že nelze využít smlouvu, kterou
má MHMP uzavřenou na svoz nebezpečného odpadu a kterou MP HMP využívá v případě
sběru použitých jehel a injekčních stříkaček. Z tohoto důvodu byl zasmluvněn svoz
nebezpečného odpadu z jednotlivých pracovišť.
3) Zajištění desinfekce pracovišť MP, vozidel a výstroje
Byla zajištěna plně virucidní dezinfekce pracovišť a vozidel prostřednictvím společnosti
Amfion. Vozidla = po dobu 24hodin 7 dní v týdnu. Vozidlo, které bylo kontaminováno,je
přistavováno do místa dezinfekční stanice, kde je provedena jejich virucidní dezinfekce.
Budovy = v případě kontaminace prostor pracoviště bylo žádáno prostřednictvím COS o jejich
virucidní dezinfekci. Dezinfekce je následně prováděna v řádu hodin od nahlášení požadavku
COS dezinfekční stanici.
Výstroj je k desinfekci předávána buď v uzavřeném pytli, nebo je desinfikována po svléknutí
přímo na místě s možností dalšího okamžitého použití.
I v době, kdy nebyl nouzový stav, zůstala pro strážníky v přímém výkonu služby pravidla pro
používání OOPP (respirátory, brýle, rukavice) a provádění desinfekce vozidel, pracovišť MP
HMP a výstroje, a to např. v případech, kdy to situace vyžadovala (zákrok nebo jiný kontakt
s osobami s podezřením na onemocnění Covid-19, jejich pobyt na služebně, převoz služebním
vozidlem apod.).
4) Ostatní
Jednorázově byly v souvislosti s vyhlašovanými opatřeními pořízeny desinfekční stojany pro
veřejnost na pracoviště, která jsou určena pro styk s veřejností a také „plexi“ přepážky
(přestupková oddělení).

Na základě výše uvedeného žádáme o uvolnění finanční prostředků, které v letošním roce
nebudou čerpány z důvodu neobsazených tabulkových míst. Vzhledem k tomu, že dochází ke
snížení běžných výdajů kap. 0777 Městská policie v následujících položkách – 5011 (Mzdy) –
7 450 000,- Kč a pol. 5031 – 1 848 000,- Kč, pol. 5032 – 671 000,- Kč a pol. 5038 – 31 000,Kč (položky zákonných odvodů), musí zároveň dojít ke snížení limitu na mzdy o 7 450 tis. Kč.

