Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 22/17
ze dne 17.12.2020
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok
2020 MČ Praha - Dolní Měcholupy, na koupi nebytových prostor za účelem zřízení nové
služebny Městské policie hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy o 3.000,00 tis. Kč dle přílohy č. 1
tohoto usnesení

2.

poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Dolní Měcholupy na akci č.
0081505 - koupě nebytových prostor za účelem zřízení nové služebny Městské
policie, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za podmínky, že MČ Praha – Dolní
Měcholupy poskytne tyto nebytové prostory Městské policii hl. m. Prahy na dobu
minimálně 10 let, a to formou výpůjčky nebo nájemní smlouvy, kdy výše ročního
nájmu bude činit 1,- Kč

3.

snížení limitu prostředků na platy Městské policie hl. m. Prahy o 2.236,00 tis. Kč

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 21.12.2020

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-8927
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 22/17 ze dne 17. 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
Městská policie hl. m. Prahy

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

5311

0

0777

0097701000000 Snížení mzdového limitu včetně zákonných
odvodů
Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
-3 000,00
-3 000,00

III. Úprava rozpočtu kapitálových výdajů - pol. 6363 - poskytnutí inv. dotace MČ HMP (strana DAL)
Městská část
Praha - Dolní Měcholupy

Číslo akce

Účel / Název akce

0081505000000 Zřízení nové služebny Městské policie

ODPA

POL

UZ

ORJ

6330

6363

84

0716

Celkem
Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
3 000,00

3 000,00

Důvodová zpráva

Místostarostka Městské části Praha Dolní Měcholupy požádala o poskytnutí finančních
prostředků na zřízení nové služebny Městské policie v lokalitě Praha Dolní Měcholupy
(příloha č. 1 k důvodové zprávě). V současné době jsou na služebně MP – Dolní Měcholupy
zařazeni 2 strážníci okrskáři v pracovním režimu po – pá 8 a 11 hodin denně. Do budoucna
bude služebna personálně rozšířena, což je však možné pouze při splnění odpovídajících,
stavebně kapacitních podmínek. Současná služebna je pro strážníky nevyhovující. Jedná se o
velmi malou místnost bez sociálního zařízení, kuchyňky a oken v rámci budovy úřadu
Městské části Praha Dolní Měcholupy. Stěží stačí pro jednu osobu. MP HMP tento projekt
podporuje, neboť nová služebna pojme až sedm strážníků a nabízí veškeré potřebné zázemí.
Před budovou bude vyhrazené i parkovací stání určené vozidlům MP.
Radě hlavního města Prahy je předkládán materiál k odsouhlasení poskytnutí investiční
účelové dotace Městské části Praha Dolní Měcholupy ve výši 3 000 tis. Kč na výstavbu nové
služebny na vrub běžných výdajů kap. 0777 - Městská policie, které v letošním roce nebudou
čerpány z důvodu neobsazených tabulkových míst, a to odpa 5311, pol. 5011 ve výši 2 236
tis. Kč, pol. 5032 ve výši 201 tis. Kč, pol. 5031 ve výši 554 tis. Kč a pol. 5038 ve výši 9 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že dochází ke snížení běžných výdajů kap. 0777 – Městská policie v
položce – 5011 (Mzdy) – 2 236 tis. Kč, musí zároveň dojít ke snížení mzdového limitu o 2 236
tis. Kč.

Příloha č. 2 k DZ

