Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 403
ze dne 1.3.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 23.3.2021

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 PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
R-39550
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 403 ze dne 1. 3. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

Úprava rozpočtu běžných výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

SML MHMP
0096102
Schola Pragensis
Smíchovská střední průmyslová škola,
0091651000321 Rozvoj a provoz portálu školství prahaskolska.cz
Praha 5, Preslova 25
Celkem

1

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

ODPA

UZ

ORJ

3299

000

0461

-3 859,00

3122

091

0416

3 859,00
0,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Radě HMP je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež
a sport. Odbor školství, mládeže a sportu MHMP na základě požadavku dalšího rozvoje a provozu
školského portálu https://prahaskolska.cz/ navrhuje Radě HMP schválit příspěvek zřizovatele na
pokrytí nákladů vzešlých s technickou přípravou, provozem a rozvojem informačního portálu o
pražském školství, který je oficiálním informačním kanálem o školské politice a vzdělávání na území
HMP pro širokou veřejnost. Portál rovněž obsahuje on-line řešení veletrhu vzdělávání Schola Pragensis.
Portál je v provozu od listopadu roku 2020 a během roku 2021 trvale nahradí starý webový portál
dosud fungující na adrese http://skoly.praha-mesto.cz.
Odboru školství, mládeže a sportu MHMP byl předložen Smíchovskou střední průmyslovou školou,
Praha 5, Preslova 25 návrh rozpočtu pro rok 2021 a také harmonogram s obsahem rozvoje portálu.
Harmonogram s obsahem rozvoje tvoří přílohu č. 1 k této důvodové zprávě.
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 bude na rozvoji a provozu portálu
spolupracovat s Pražským inovačním institutem, z.ú.
Odbor školství, mládeže a sportu MHMP navrhuje navýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši
3859 tis. Kč na vrub běžných výdajů odboru SML MHMP z kapitoly 0461, OdPa 3299, pol. 5169, ORG
0096102 – Schola Pragensis.

