Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2973
ze dne 21.12.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Domov Zvíkovecká kytička a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2020
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu hlavního města Prahy, a to včetně celkových nákladů akce a zavedení
nové investiční akce do centrálního číselníku akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat zavedení investiční akce do centrálního číselníku akcí dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení
Termín: 31.12.2020
2.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. 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:

radní Mgr. Milena Johnová
R-38817
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2973 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 kapitálových výdajů
Odbor/Organizace
SOV MHMP
Domov Zvíkovecká kytička

Číslo akce
44042
0

Název akce
Rezerva 2020-2022

Úprava celkových
nákladů*/ (v tis.
Kč)

UZ

0,00

Přestavba stávajícího objektu "Křižovatka"

Celkem

11 917,00

94

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

0582

-11 917,00

0582

11 917,00

0,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Radě hlavního města Prahy je na základě požadavku (vlastní žádost viz příloha č. 1 důvodové
zprávy) příspěvkové organizace hlavního města Prahy Domov Zvíkovecká kytička (dále jen „Domov“)
předkládán ke schválení návrh na snížení objemu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 0582 u investiční
akce číslo 0044042 „Rezerva 2020-2022“ o 11 917 tis. Kč za současného poskytnutí finančních
prostředků pro rok 2020 ve výši 11 917 tis. Kč na investiční akci „Přestavba stávajícího objektu
Křižovatka“. Současně s uváděnou úpravou rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 0582 je předkládán
návrh na schválení celkových investičních nákladů akce „Přestavba stávajícího objektu Křižovatka“ ve
výši 11 917 tis, Kč. Výše celkových investičních nákladů akce je stanovena na základě odhadu
společnosti Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o. a je součástí vlastní žádosti Domova.
„Přestavba stávajícího objektu Křižovatka“
Záměrem této investiční akce je přestavba stávajícího objektu „Křižovatka“ č.p. 5 v obci
Zvíkovec za účelem následného rozšíření poskytování sociálních služeb o sociální službu chráněné
bydlení. Poskytováním této služby bude vytvořen předpoklad pro postupné začleňování části klientů
Domova do běžného života a jejich postupné osamostatňování.
Současný stav vlastní budovy je blíže popsán v žádosti Domova. Přestavbou by měly vzniknout
v 1. nadzemním podlaží dvě samostatné bytové jednotky s kapacitou pro cca 4 až 6 klientů včetně
vybudování sociálního zázemí k těmto bytům. V 2. nadzemním podlaží objektu by potom bylo
vybudováno zázemí pro obslužný personál, který by zde zajišťoval (dle potřeb) osobní „dopomoc“
klientům (předpokládá se vybudování denní a noční místnosti včetně malé kuchyňky a sociálního
zázemí). Součástí žádosti Domova je tak harmonogram s předpokládanými termíny pro jednotlivé fáze
přípravy, realizace a očekávaného dokončení této investiční akce.
Celkové náklady akce jsou stanoveny na základě již výše uváděného odhadu a nezahrnují
náklady spojené s vybavením rekonstruovaného objektu. Tyto jednorázové vstupní náklady
(neinvestičního charakteru) by byly pokrývány z dosavadního neinvestičního příspěvku zřizovatele,
případně z úhrad klientů či z dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Provozní náklady
spojené s poskytováním nové sociální služby chráněné bydlení předpokládá organizace hradit
z dosavadních finančních zdrojů, ale také očekává zvýšené úhrady od klientů (ve své žádosti uvádí až
500 tis. Kč/rok při obsazenosti 6 klientů), naopak nepředpokládá, že by po zřizovateli požadovala
navýšení neinvestičního příspěvku. Součástí tisku tak nejsou požadavky na navýšení neinvestičního
příspěvku zřizovatele.
Dle „Metodického pokynu k zavedení a sledování investičních akcí v rozpočtu vlastního hl. m.
Prahy“ je k důvodové zprávě přikládána sestava „BARPOZ32“.
Přílohou č. 1 usnesení je tabulka s blíže specifikovanými rozpočtovými údaji.
Přílohou č. 1 důvodové zprávy je žádost Domova včetně žádosti v excelovském formátu a včetně
harmonogramu v excelovském formátu.
Přílohou č. 2 důvodové zprávy je sestava BARPOZ32.
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