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Příloha č. 2 k důvodové zprávě 

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2020 
 

P Ř Í J M Y 

 

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY  

Za rok 2020 dosáhlo plnění daňových příjmů 56,30 % upraveného rozpočtu a bylo výrazně 

ovlivněno opatřeními spojenými s vyhlášením nouzového stavu souvisejícího s COVID-19. 

Tento stav měl velmi významný dopad na poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného 

prostranství a zcela fatálně na poplatek ze vstupného. Poplatek ze psů byl splněn na cca 88 %, 

což odpovídá stále mírně se snižujícímu počtu evidovaných psů. Výběr správních poplatků 

(cca 63 %) byl ovlivněn skutečností, že některé poplatky byly na příkaz ministryně financí 

z důvodu zmírnění dopadu pandemie všem subjektům prominuty. Naopak přeplnění dosáhl 

příjem z daně z nemovitých věcí. Většina poplatníků této daně koncem roku daň uhradila a 

podařilo se vybrat i doměrky daně. 

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  

Plnění nedaňové tř. 2 za rok 2020 dosáhlo 201,82 %, což ovlivnily především vratky 

nedočerpaných příspěvků od PO zřízených MČ Praha 1, které nelze rozpočtovat a mírné 

přeplnění darů do Bezpečnostního fondu. Plnění příjmů z úroků z účtů hlavní činnosti dosáhlo 

62,73 %. Příjmy z vlastní činnosti (ze zlatých svateb a z poplatků za informace poskytované 

dle zákona č. 106/1999 Sb.) jsou plněny na pouze na cca jednu pětinu. Výrazný podíl na 

dosaženém procentu plnění měl výběr pokut z dopravně-správních agend. 

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 

Zde nebyl rozpočet naplánován, daňová tř. 3 slouží k zaúčtování příjmů z prodeje majetku 

dlouhodobého i finančního.  

TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ DOTACE 

 

Neplnění této třídy je způsobeno dosaženou skutečností na položce 4131 – převody z 

vlastních fondů hospodářské činnosti, která za rok 2020 vykazuje převody ve výši 371 622 tis. 

Kč, což je 79,02 % upraveného rozpočtu. Převody finančních prostředků z ekonomické 

činnosti se uskutečňují dle aktuálních potřeb hlavní činnosti. Vzhledem k  plnění výdajové 

části rozpočtu, nebylo třeba vyšších převodů. Dotační vztahy vyplývající ze schváleného 

rozpočtu i veškerá rozpočtová opatření nad rámec schváleného rozpočtu obdržela MČ Praha 1 

na bankovní účet ve výši 100 %. 
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V Ý D A J E 

 

ORJ 01  -  ROZVOJ OBCE 
 

Běžné  výdaje:  

Příčinou nízkého čerpání této kapitoly jsou mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a 

krizová opatření vlády v souvislosti s pandemií, která neumožnila uspořádat akci Dny 

evropského dědictví (EHD). Jedná se o jednu z hlavních akcí hrazenou z ORJ Územní rozvoj. 

V roce 2020 nebyla na MČ Praha 1 doručena žádná platná žádost fyzické osoby o finanční 

spoluúčast v rámci Programu regenerace MPZ a MPR 2020, proto nebyly tyto finanční 

prostředky čerpány. 

Ve sledovaném období byly úspěšně čerpány prostředky na financování aktualizace Programu 

regenerace MČ Praha 1. Program je nezbytná příloha žádostí o státní finanční podporu 

z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

Ministerstva kultury České republiky. 

 

ORJ 02  -  MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA 
 

Běžné  výdaje:  

Oblast životního prostředí 

Většina položek, zahrnující předem rozpočtované pravidelné služby v rámci smluv a položky 

vyhrazené pro běžné opravy a služby, byly čerpány dle plánu rovnoměrně s téměř 

maximálním plněním.  

Nebyly dočerpány položky na spotřebu elektrické energie a studené vody. U těchto položek 

nelze plánovat přesné plnění.  

Položka Nájemné byla navýšena o dar od fy PVK, a.s. ve výši 200 000,- Kč. Z tohoto daru 

byla využita částka 193 600,- Kč pro financování pronájmu mlžících systémů v MČ Praha 1.  

 

Oblast dotací v životním prostředí 

V roce 2020 byl vyhlášen dotační program v oblasti životního prostředí ve 2 kolech. V 1. kole 

nemohla být posouzena jediná došlá žádost v kategorii Ekologická výchova a osvěta z důvodu 

pandemie a nařízení vlády. Žádosti v ostatních kategoriích byly posouzeny a v případě splnění 

podmínek dotačního programu byly uzavřeny smlouvy a přiděleny finanční prostředky. Pro 

kategorii Ekologická výchova a osvěta bylo vyhlášeno v letních měsících 2. kolo, ale nebyla 

obdržena žádná žádost. Všichni žadatelé, kteří obdrželi finanční prostředky, ve 

stanoveném termínu řádně doložili způsob jejich čerpání. 

 

Životní prostředí - OIN 

Opěrná zeď – Kampa 

Jedná se o statickou sanaci opěrné nábřežní stěny podél Vltavy v rozsahu pozemku mezi 

Sovovými mlýny a Lichtenštejnským palácem. Na základě provedeného stavebně technického 

průzkumu byla zpracována ateliérem TaK s.r.o. projektová dokumentace navrhující řešení její 

sanace s cílem ponechat stávající stromořadí u korunní části zdi a zachovat provoz plavebního 

kanálu v průběhu realizace akce.  

Oprava zdi na Kampě je v koordinaci s MHMP a Povodím Vltavy. Jedná se o velice 

rozsáhlou opravu zdi zasahující do Vltavy. Výběrové řízení bylo zahájeno, po jeho ukončení 

bude vybrán dodavatel akce.  

Opravy v parku na Smetanově nábřeží 

Přípravné projekční práce na rekonstrukci pomníku císaře Františka I. (Krannerovy kašny).  
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Kapitálové  výdaje:  

Životní prostředí - OIN 

Park Cihelná 

Jedná se o revitalizaci prostoru mezi Mánesovým mostem a ulicí U Lužického semináře 

spočívající v napojení plánované cyklostezky, vytvoření pobytového schodiště k Vltavě, v 

osazení parkového mobiliáře a v sadových úpravách. 

Realizace bude zahájena po dokončení výběrového řízení na dodavatele.  

Park Kampa – Odkolkovská zahrada 

Realizace Odkolkovské zahrady, která je součástí parku Kampa bude čerpána až v příštím 

roce. Nyní stále probíhají přípravné práce.  

Parkový trojúhelník K. Světlé - Anenské náměstí 

Realizace kultivace veřejného prostranství při ulici Karolíny Světlé, jejíž podstatou je 

zpřístupnění tohoto prostoru veřejnosti a vytvoření odpočinkové plochy.  

 

ORJ 03  -  DOPRAVA 
 

Běžné  výdaje:  

Doprava 

V oblasti provozních výdajů dopravy bylo převážně čerpáno na:  

 na základě požadavků veřejnosti, samosprávy i obou policií byly instalovány APS 

v lokalitách: Novotného lávka, Bartolomějská, Samcova a Ostrovní. 

 z finančních prostředků určených na zpracování projektů v oblasti dopravy, pro 

rozborovou a návrhovou činnost odboru nebylo více čerpáno z důvodu bezpečnostních 

opatření v rámci nouzového stavu.  

 komplexní úklidy komunikací a veřejných prostranství vázaných časově na komplexní 

úklid komunikací v kompetenci TSK a podle smluv MČ. Úklid proběhl na všech 

pěších komunikacích v přesně daných termínech.  

 úklidy chodníků před objekty patřícími MČ. Činnosti vyplývající z uzavřených smluv. 

Jedná se o letní i zimní každodenní úklid vybraných chodníků.  

 opravy a údržba pevných antiparkovacích sloupků a zábran, opakující se poškození 

výsuvných i pevných sloupků 

 oprava a údržba chodníků v MČ Praha 1 „malé díry“ - drobné opravy mozaikových 

chodníků do 48 hodin po nahlášení. Položka je zcela zásadní pro udržení schůdnosti a 

vysoké kvality chodníků v PPR. Stav chodníků a jejich vysoké zatížení pěším 

provozem vyžadují neustálé průběžné provádění oprav.  

 v době vyhlášeného nouzového stavu z důvodu koronavirové pandemie probíhalo 

čištění a dezinfekce prostor MČ P1 dle pokynů krizového štábu MČ P1 

 

Doprava - OIN 

Chodníkový program od 2015  

Pražská energetika distribuce a.s. modernizuje kabelová vedení na území MČ Praha 1. Na 

základě závazných podmínek TSK je povinnost investora uvést dotčené chodníky do 

původního stavu, tedy ty části chodníků, které byly v místě výkopů. Výkopy pro pokládku 

kabelů jsou prováděny pouze v šíři potřebné pro uložení kabelových tras, což tvoří cca 1/3 až 

1/2 šíře chodníku.  

Investičním oddělením ve spolupráci s projektovou kanceláří Sinpps, a.s. jsou vytipována 

území, kde jsou pochozí vrstvy chodníků vhodné k následným kompletním opravám. 

V letošním roce byly uzavřené smlouvy o dílo na lokality okolí ulice Hradební a Dlouhá. 

Akce byly dokončeny a rozpočet vyčerpán. 

Úpravy veřejných prostor Betlémská čtvrť 
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Jedná se o další etapu rozsáhlé revitalizace Betlémské čtvrti. Bylo realizováno Betlémské 

náměstí, kde došlo k úpravě prostor s doplněním laviček a výsadbě dvou stromů.  

 

Kapitá lové výdaje:  

Doprava - OIN 

Liliová – rekonstrukce - 2. etapa  

Jedná se o etapu poměrně rozsáhlé dlouhodobě připravované úpravy veřejných ploch v oblasti 

tzv. Betlémského urbanistického obvodu, na kterou je vydáno stavební povolení pod názvem 

„Úprava veřejných prostor na Starém Městě – Betlémská čtvrť“. Realizace tohoto projektu 

byla zahájena v roce 2016.  

Cílem akce je oprava nerovných povrchů vozovky a chodníků, oprava vybočených obrub a 

oprava uličních vpustí a přípojek, tedy celková rekonstrukce uličního prostoru jižní části 

Liliové ulice. Pro zklidnění dopravy v úzkém úseku je navržena zvýšená plocha s 

nájezdovými rampami. Východní chodník je od této plochy oddělen litinovými zahrazovacími 

sloupky. 

Výběrové řízení na dodavatele bylo zahájeno na podzim tohoto roku, realizace nastane po 

uzavření smlouvy, tedy začátkem příštího roku.  

Dopravní zklidnění ulice Samcova 

Dokončení dopravního zklidnění ulice Samcova. Jedná se o snížení dopravní zátěže v dané 

lokalitě a především zamezení průjezdu tranzitní dopravy mezi ulicemi Samcova a Petrská. 

Akce byla zahájena a její dokončení se plánuje na začátek příštího roku (dle klimatických 

podmínek).  

 

ORJ 04  -  ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT 
 

Běžné výdaje :  

Školství 

Oddíl 31 je převážně tvořen neinvestičními transfery, které představují příspěvky na provoz 

škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 1. Tyto finanční 

prostředky byly ve sledovaném období průběžně čerpány v souladu se sestaveným rozpočtem. 

Divadelní představení v rámci tradiční akce pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 

(Den učitelů) bylo v důsledku mimořádných opatření zrušeno. Místo divadelního představení 

byla pracovníkům škol poskytnuta dárková poukázka. 

Běžné výdaje na pokrytí nákladů na technické služby, opravy a udržování ZŠ, MŠ, ŠJ 

a kotelen byly vynakládány dle aktuálních potřeb odboru školství. Z běžných výdajů byly 

rovněž hrazeny výdaje na dopravu dětí a žáků do školy v přírodě.  

Finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele, které jsou účelově určené na posílení mzdových 

prostředků zřizovaným školám a školským zařízením (pro udělení odměn pedagogickým a 

nepedagogickým pracovníkům), byly organizacím poukazovány ve 2. polovině roku.  

V oddílu 31 jsou rovněž evidovány finanční prostředky určené na realizovaný projekt Místní 

akční plán vzdělávání II – MČ Prahy 1, které jsou v rámci roku čerpány průběžně, dle 

aktuálních potřeb. 

 

Školství - OIN 

ZŠ Uhelný trh - objekt Vojtěšská 13/216, Praha 1 - oprava obvodového pláště uliční fasády, 

oken a dveří, oprava krovu a střešního pláště 

Jedná se o budovu, která je nemovitou kulturní památkou. Velkou část objemu prací budou 

tvořit restaurátorské práce. Při opravě střechy bude v celém rozsahu demontována stávající 

dožilá krytina a provedena kompletní rekonstrukce krovu. Součástí opravy střechy jsou 

opravy nadstřešních částí komínů, štítové stěny a římsového zdiva. Fasáda nad střechou bude 
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opravena včetně štukových ozdob. Bude provedena celková oprava fasády – restaurování 

štukových částí, nátěr fasády, výměna poškozených částí oplechování říms a jejich nátěr, 

nátěry zámečnických a klempířských prvků včetně vlajkových žerdí a mříží na oknech a 

vstupních dveřích a opravy a nátěry oken. V rámci opravy fasády budou repasovány veškeré 

otvorové prvky. V současné době se připravuje výběrové řízení, které bude zahájeno 

začátkem roku 2021 a realizace samotné akce následně poté.  

Rekultivace DH v Jirchářích 14 

Dokončení úprav dětského hřiště MŠ Národní. Po demolici ohradní zdi související s realizací 

výstavby na sousedním pozemku byla úprava DH započata koncem roku.  

 

Tělovýchova a zájmová činnost  

Školství 

Z oddílu 34 bylo v roce 2020 čerpáno především na pokrytí nákladů spojených s provozem 

hřišť a nákladů, které vznikly při realizaci soutěžní aktivity pro žáky zřizovaných škol 

(Virtuální oslava Dne dětí). 

Zbylé finanční prostředky byly čerpány v průběhu posledního čtvrtletí roku 2020 dle aktuální 

potřeby odboru školství. 

 

Oblast sportu  

Z dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2020 byly rozděleny finanční prostředky ve 

výši 2 270 000 Kč pod UZ 000000098 – skutečně vyplaceno 2 260 000 Kč (finanční 

prostředky z odvodu z VHP a jiných THZ). V rámci spolupořadatelství/spoluúčasti byly 

podpořeny pouze 4 projekty a 10 akcí v rámci podpory sportu a volného času na Praze 1. 

Nižší čerpání zejména v položkách služeb (pořádání sportovních akcí), 

spolupořadatelství/spoluúčasti v oblasti sportu a v položkách zahraniční spolupráce je 

způsobeno epidemiologickou situací, kvůli níž byly minimalizovány zahraniční návštěvy i 

pořádání sportovních akcí třetích stran. 

 

Dotace pro oblast školství (odd. par. 31xx, 34xx) 

Plánované finanční prostředky pro dotační program na podporu využití volného času dětí a 

mládeže na území městské části Praha 1 pro rok 2020 byly vyplaceny v závislosti na 

okamžiku uzavření dotačních smluv ve výši 100 %. V rámci dotačního programu byly rovněž 

podpořeny zřizované školy. Zastupitelstvo městské části Praha 1 schválilo svým usnesením č. 

UZ20_0143 dne 19. 5. 2020 přidělení těchto prostředků především spolkům, školám 

zřizovaným MČ Praha 1, fyzickým a právnickým osobám, ústavům a dalším subjektům na 

sportovní a jiné volnočasové aktivity. 

 

Kapi tá lové  výdaje :  

 

Vzdělání,  věda  

Školství 

V roce 2020 se žádné kapitálové výdaje neuskutečnily. 

 

Školství – OIN 

Půdní vestavba - MŠ Řásnovka 

Rozsáhlá rekonstrukce budovy mateřské školy. Výběrové řízení bylo započato na konci 

tohoto roku.  

ZŠ J. G. Jarkovského - Truhlářská 22 – výtahy 

Projekční příprava na rekonstrukci výtahů v objektu Truhlářská 

Školní jídelny - nákladní výtahy 



 - 6 - 

Projekční příprava na realizaci rekonstrukce vytipovaných nákladních výtahů ve školních 

jídelnách.  

Malostranská ZŠ, objekt Josefská 7 - protipožární dveře 

Finanční prostředky na výměnu 4 ks protipožárních dveří. Jedná se o repliky historických 

dveří s protipožární úpravou, realizace započala koncem minulého roku a bude dokončena 

v první polovině příštího roku. 

 

Tělovýchova a zájmová činnost 

Školství - OIN 

Truhlářská 8 - centrum pro děti 

Celková rekonstrukce chátrajícího, památkově chráněného objektu Truhlářská 8 pro účely 

provozu centra pro děti a dalšího kulturně vzdělávacího využití pro veřejnost. Rekonstrukce 

bude dokončena v příštím roce. 

 

ORJ 05  -  ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST 
 

SOCIÁLNÍ OBLAST 

Běžné výdaje :  

Sociální oblast 

Z prostředků ORJ 0514 byly hrazeny akce pro děti ze sociálně slabších rodin – pobyty v době 

jarních prázdnin včetně materiálního zabezpečení a dětské tábory. Rodiče se na úhradě táborů 

finančně spolupodíleli. 

Ve spolupráci s neziskovou organizací Naděje jsou realizovány projekty „Nabídka práce pro 

osoby bez přístřeší“ a „Mobilní jednotka“.  

Rozpočet sociální oblasti též zahrnuje finanční prostředky na dary občanům trvale žijícím v 

Praze 1, jako řešení sociálních dopadů výše nájemného. Opakované finanční dary na základě 

žádostí občanů a dle stanovených kritérií MČ Praha 1 schválila Rada MČ Praha 1. 

Výdaje na plánování sociálních služeb nebyly čerpány.  

Významným výdajem ORJ 0514 je neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Středisko 

sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha 1, který je čerpán měsíčně ve výši 1/12 schváleného 

rozpočtu. 

Sociálně potřebným občanům byly na základě jejich žádostí hrazeny náklady na služby 

(vyklízení bytů, úklid apod.). Čerpání těchto finančních prostředků je závislé na počtu 

žadatelů o tyto služby. 

Prostředky určené na opravy byly čerpány na opravu pračky v bytovém domě.   

Do bytového domu Ve Smečkách byly nakoupeny mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, 

lednice, postele a další drobné vybavení.  

V sociální oblasti byly dále čerpány rozpočtové prostředky na ostrahu a zajištění režimového 

vstupu do bytového domu Ve Smečkách 594/26, spotřebu elektrické energie v recepci 

bytového domu a vyklízecí práce. 

 

Dotace pro oblast OSZ 

Finanční prostředky určené na dotace v rámci programu JEDNIČKA PRO ROK 2020 – A. 

sociální oblast a C. zdravotně sociální služby byly na základně usnesení zastupitelstva č. 

UZ20_0154 ze dne 16. 6. 2020 rozděleny na 28 projektů pro 24 organizací. Dotace byly 

vyplaceny v plné výši.  

 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Běžné výdaje :  

Oblast zdravotnictví 
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Objemově nejvýznamnějším výdajem ORJ 0515 je neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou 

organizaci Nemocnice Na Františku na dokrytí dopadů úhradové vyhlášky. Neinvestiční 

příspěvek vyhrazený na úhradu operativního leasingu (pořízení skiagrafické stěny pro NNF) 

byl nemocnici zasílán každý měsíc dle smlouvy. Dále byl NNF poskytnut neinvestiční 

příspěvek na příslušenství k telemetrii, na nákup vyšetřovacích lehátek, kontejnerů, 

transportních vozíků a instrumentárium.   

Z ORJ 0515 byly dále hrazeny právní služby, prostředky určené na vypracování znaleckých 

posudků přístrojového vybavení nebyly čerpány.  

 

Oblast protidrogové prevence 

Z ORJ 0554 byla po celý rok hrazena služba Fixpoint. Rozpočtové prostředky plánované na 

dotace v rámci programu JEDNIČKA PRO ROK 2020 – B. Oblast protidrogové prevence 

byly na základě usnesení zastupitelstva č. UZ20_0154 ze dne 16. 6. 2020 rozděleny na 4 

projekty pro 2 organizace. Dotace byly vyplaceny v plné výši. Z ORJ 0554 byl poskytnut 

příspěvek na provoz dětského detoxikačního centra Nemocnici Milosrdných sester svatého 

Karla Boromejského v Praze. Prostředky byly dále čerpány na terénní programy, realizované 

neziskovými organizacemi. 

 

Kapi tá lové  výdaje:  

Oblast zdravotnictví 

Během sledovaného období byly nemocnici poskytnuty následující investiční příspěvky: 

pořízení dvou přímopíšících EKG, nákup dezinfikátorů, nákup licencí pro MS Exchange, 

koupě biovaku pro přepravu pacientů s infekčním onemocněním a nákup telemetrického 

monitoru, pořízení drtiče odpadu, tělesného analyzátoru, vyšetřovacího lehátka, mrazicího 

boxu, licencí k softwaru, defibrilátoru, dalších dvou vyšetřovacích lehátek, elektrické 

jednotky a hlubokomrazicího boxu na vakcíny. 

 

Zdravotnictví - OIN 

„NNF - rekonstrukce kotelny a horkovod - modernizace MaR kotelny“  

V Nemocnici Na Františku, Praha1 na konci roku 2019 přestal fungovat, v té době již značně 

zastaralý, systém měření a regulace (MaR). Modernizace tohoto zařízení MaR je dokončena.  

„NNF - rekonstrukce kotelny a horkovod – přeložka trasy ÚT“ 

V nemocnici bylo třeba řešit špatnou situaci s rozvodem topné vody.  

Jednalo se o přeložku trasy větve ústředního topení pro objekt ARO a lékárny. Stávající 

potrubí bylo již staré a na několika místech provizorně opravované. Akce byla dokončena.   

 

ORJ 06  -  KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 
 

Běžné  výdaje:  

Obchod, služby a cestovní ruch 

Ve sledovaném období byly hrazeny výdaje na podporu obchodu a služeb na území MČ 

Praha 1. Nízké čerpání souviselo s vyhlášením nouzového stavu a probíhající pandemií. 

Nebylo možné realizovat více akcí.  

 

Kultura 

Čerpání rozpočtu ORJ 0655 a 0699 bylo v roce 2020 ovlivněno situací a vývojem pandemie 

koronaviru a s ním spojených nařízení Vlády ČR. 

Z tohoto důvodu nemohly být uskutečněny některé plánované akce pořádané MČ Praha 1 

v rámci pořádání Kulturních akcí a akcí Poznej svého souseda. Také v rámci Tradičních akcí 

musely být některé akce zcela zrušeny. 
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V rámci dotací v oblasti kultury byli nuceni někteří příjemci své akce zrušit nebo upravit. 

Z tohoto důvodu buď dotaci nemohli vůbec využít, nebo ji částečně vrátili. 

Na zmírnění dopadů Usnesení vlády č. 199 ze dne 12. 3. 2020 o přijetí krizového opatření, 

kterým byly zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení a podobné 

akce, vyhlásila Rada MČ P1 dne 21. 7. 2020 nový Dotační program v oblasti kultury pro rok 

2020 z důvodu výše uvedeného a navazujících usnesení. 

Položky, které nejvíce ovlivnily čerpání rozpočtu: 

Položka 5169 - Poznej svého souseda – uskutečněno 16 různorodých akcí 

Položka 5169 – Pořádání kulturních akcí – uskutečněny 2 akce 

Položka 5169 – Tradiční akce – uskutečněny 3 akce 

Položka 5229 – Spoluúčast (dříve Spolupořadatelství) – podpořeno 39 projektů na základě 

usnesení RMČ (z toho 3 neuskutečněny) 

Položka 5171 – Opravy a údržba kašen, plastik a desek – kromě pravidelných prohlídek a 

kontrol byla provedena větší údržba a konzervování kašen (vyjma Krannerovy kašny). Bylo 

také provedeno očištění všech pamětních desek, které jsou v péči MČ P1. 

Položka 5339 - MK pobočka Hradčany – celoroční podpora provozu pobočky Městské 

knihovny na Pohořelci na základě smlouvy 

 

Dotace pro oblast kultury, občanské společnosti a na ochranu kulturního dědictví 

Položka 52xx - Dotace kultura – podpořeno 224 projektů (25 neuskutečněno) 

     Dotace spolková činnost – podpořeno 37 projektů 

  Dotace ochrana kulturního dědictví – podpořeny 4 projekty  

  Dotace v oblasti kultury z důvodu UV č. 199 ze dne 12. 3 .2020 a navazujících usnesení 
– podpořeno 38 projektů     

 

Oblast Vnější vztahy 

Plesy MČ Praha 1, které jsou největší položkou, byly z důvodu epidemie přesunuty do roku 

2021. Jako náhrada akcí pro veřejnost byly pořádány online koncerty z Malostranské besedy a 

byly zahájeny i online kostelní slavnosti pořádané s Markétou Fassati.  

Z důvodu celkového omezování kulturních a společenských akcí se výdaje oddělení více 

orientovaly na výrobu, tisk a distribuci informačních materiálů, inzerci v jiných časopisech, 

více byly využívány i honoráře pro redaktory píšící pro tištěná média městské části a webové 

stránky. Mezi další pravidelné platby patří výroba a tisk časopisu, živé přenosy ze 

zastupitelstva, monitoring médií, fotografie, reportáže z akcí pořádaných a spolupořádaných 

městskou částí. Mezi jiné větší výdaje patří vytvoření webových stránek 

chcisevkliduvyspat.cz pro Výbor proti vylidňování centra a podporu kulturního života.  

 

 

ORJ 07  -  BEZPEČNOST 
 

Běžné výdaje: 

Civilní připravenost na krizové stavy 

Prostředky dotace z rozpočtu HMP byly čerpány na refundace mezd členů JSDH při jejich 

nasazení v rámci koronavirové pandemie. 

 

Bezpečnost a veřejný pořádek 

Prostředky jsou používány na zpracování studií proveditelnosti, služby městského 

kamerového systému a akce v rámci prevence kriminality. Prostředky na studie 

proveditelnosti, služby a elektrickou energii pro městský kamerový systém a akce v rámci 

prevence kriminality byly čerpány dle potřeby.  
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Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 

Čerpáno průběžně v souladu s provozními náklady Jednotky SDH Praha 1 na nákup PHM, 

výstrojních součástí, školení a drobného spotřebního materiálu. 

 
Kapitálové výdaje: 

Bezpečnost a veřejný pořádek 

Prostředky jsou určeny na rozšíření Městského kamerového systému (MKS), jež provozuje 

HMP, na bezpečnostní opatření ke zvýšení bezpečnosti centra metropole. Ve sledovaném 

období byly čerpány na výstavbu rozvoje dopravně bezpečnostních opatření na MČ Praha 1 

převážně v ul. Tržiště. Nedočerpané prostředky byly přesunuty do roku 2021 na již připravené 

akce k realizaci.  

 

ORJ 08  -  HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Běžné výdaje :  

Sociální pohřby 

Čerpání finančních prostředků na sociální pohřby je závislé na počtu zemřelých osob na Praze 

1 a na požadavcích občanů na vypravení sociálního pohřbu. Ve sledovaném období bylo 

uhrazeno 24 sociálních pohřbů. 
 

Bytové hospodářství 

Položky 5169 a položky 5171 v ORJ 0818 bez konkrétního označení akce jsou průběžně 

čerpány, a to dle aktuálních potřeb během daného roku. Jedná se především o úhrady výdajů 

spadajících do služeb či výdajů na opravy a udržování k investičním akcím.  

 

Nákup nemovitostí a technické zhodnocení 

Finanční prostředky rozpočtované na odstraňování a překrývání graffiti na území a majetku 

MČ Praha 1 a majetku třetích osob nebyly v tomto období čerpány. MČ Praha 1 v průběhu 

posledního čtvrtletí roku 2020 obdržela v rámci Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón z MK ČR dotační tituly na akce 

„Mostecká věž Juditina mostu – Karlův most NKP – obnova kamenného zdiva mezi branami“ 

a „Kostel sv. Vavřince pod Petřínem – obnova a restaurování vnějšího pláště kostela“. 

 

Dotace na obnovu domovního fondu 

Ve sledovaném období byly finanční prostředky na dotace na obnovu domovního fondu 

vyčerpány téměř na 100 %, a to na základě vyhlášeného dotačního řízení. Finanční prostředky 

byly vyplaceny na základě uzavřených smluv v souladu se schválenými pravidly příjemcům 

dotací. Prostředky rozpočtované na nákup služeb souvisejících s dotacemi byly čerpány 

v posledním čtvrtletí roku na kontrolu oprav provedených v rámci dotací na opravu 

domovního fondu 2020. Dále v průběhu roku 2020 byl vyhlášen dotační program na instalaci 

radiovodoměrů. S vybranými žadateli (SVJ a bytová družstva) byly uzavřeny darovací 

smlouvy a vyplaceny finanční prostředky. 

 

 

Kapi tá lové  výdaje :  

Bytové hospodářství 

Přístavba osobního výtahu v domě Navrátilova 13 

Realizace výtahu bude započata po ukončení výběrového řízení, začátkem příštího roku. 

Černá 10 – byty rekonstrukce (PD) 
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V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na zpracování studie, vypracování projektové 

dokumentace pro stavební řízení, pro provedení stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení na 

celkovou rekonstrukci bytového domu.  

Rekonstrukce polikliniky Palackého 

Realizace výtahu E1 bude dokončena v první polovině příštího roku. Jedná se o úpravu 

stávajícího výtahu na výtah evakuační, úpravu vzduchotechniky a navazující elektroinstalace.  

 

Nákup nemovitostí a technické zhodnocení 

Finanční prostředky jsou určeny na proplacení nákladů na technické zhodnocení bytových a 

nebytových prostor. Jedná se o technické zhodnocení při skončení nájemní smlouvy, které 

nájemce provedl na vlastní náklady. Ve sledovaném období bylo proplaceno na základě 

usnesení RMČ Praha 1 jedno technické zhodnocení nebytového prostoru, a to Jungmannovo 

nám. 769/7, NP č. 101, Nové Město ve výši 4 512 tis. Kč. V posledním čtvrtletí roku pak bylo 

na základě rozsudku OS pro Prahu 1 a usnesení RMČ Praha 1 proplaceno technické 

zhodnocení spol. Salamander ČR, spol. s r.o. ve výši 11 000 tis. Kč. 

Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na nákup nemovitostí. Jedná se o 

prostředky potřebné k zaplacení případného nákupu nemovitostí po schválení v Zastupitelstvu 

Městské části Praha 1. Ve sledovaném období nedošlo k nákupu nemovitosti ani nebyl 

zastupitelstvem schválen záměr takového nákupu.  

 

ORJ 09  -  VNITŘNÍ SPRÁVA 

 
Běžné výdaje :  

Vnitřní správa 

Během celého roku 2020 byly z položek běžných výdajů hrazeny dodávky elektrické energie, 

vodné a stočné, plyn, ostraha, úklid v budově ÚMČ Praha 1 a detašovaných pracovištích.  

Z důvodu zajištění plynulého chodu úřadu byly finanční prostředky vynakládány na služby 

pošt a telekomunikací, nákupy kancelářského materiálu, opravy a udržování majetku ÚMČ 

Praha 1, nákupy DDHM (mobilní telefony, vybavení kanceláří – nábytek, spotřebiče).  

Dále byly hrazeny nezbytné výdaje na provoz ÚMČ Praha 1, např. oprava havarijního stavu 

rozvodů teplé a studené vody v budově ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. 

V prosinci 2020 byly hrazeny faktury za vánoční výzdobu na území Prahy 1 – osvětlení, 

vánoční stromy. 

Z důvodu evidence majetku byly z rozpočtu OINF převedeny finanční prostředky do ORJ 

0903 pro nákup notebooků pro zajištění home office. 

 

Mzdové prostředky 

Oblast mezd a s tím spojených zákonných odvodů (sociální a zdravotní pojištění) byla ve 

sledovaném období čerpána téměř na 100 %.  

Rozpočet na mzdy byl  během roku upraven o přijaté neinvestiční účelové dotace z resortních 

ministerstev (sociálně-právní ochrana dětí, výkon pěstounské péče, výkon sociální péče).  

 

Systémy řízení a Outsourcing 

Rozpočtové prostředky byly rok 2020 vynaloženy zejména na platby za: 

 dlouhodobé rámcové smlouvy, které pokrývají poskytované služby agendových 

systémů MARBES, ekonomického systému GINIS a spisové služby e-spis od ICZ 

 za podporu ostatních agend (např. docházkový systém Datacentrum, systémy Vita, 

iDES, DMS AIP Safe, MISYS, grafický editor Zoner, Profil zadavatele, Tender 

Arena)  
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 doimplementaci systému na realizaci a sledování pohledávek (aplikace fy. MARBES) 

 zajištění služeb síťové infrastruktury a telefonní ústředny, profylaxi UPS a za 

podporové služby pro aplikace a ICT (správa počítačů, serverů, tiskáren včetně 

systému MyQ, zálohování apod.) 

 zakoupení licencí antivirového řešení  

 zakoupení licencí HCL Lotus Notes a zálohování IBM 

 zajištění podpory diskového pole IBM V7000 

 pořízení nového diskového pole IBM V5100 

 konzultační služby a projektový dohled a konsolidaci databází (Relsie, AipSafe) 

 správu a podporu centrálního vyvolávacího systému 
 pořízení tiskáren 

 pořízení WEBPROXY 

 zajištění technické podpory pro databázový systém Oracle 

 pořízení centrálních aktivních síťových prvků a jejich implementace 

 pořízení notebooků pro práci z domu během nouzového stavu 

 implementaci MS Teams včetně propojení s Active Directory 

 

Právní služby 

K 31. 12. 2020 docházelo k čerpání rozpočtu na smluvně zajištěné právní úkony týkající se 

právní pomoci v oblasti majetko - právní, ustanovení opatrovníka, zadávání veřejných 

zakázek, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti registru smluv a k úhradě nákladů 

spojených s vedením soudních sporů. 

 

Kapi tá lové  výdaje :  

Oblast vnitřní správy 

V rámci kapitálových výdajů bylo uhrazeno např. poplachový a zabezpečovací systém Galerie 

MČ Praha 1; osvětlení Galerie MČ Praha 1; kamerový systém – ul. Bolzanova, rekonstrukce 

odd. sociální prevence – Karolíny Světlé. 

V roce 2020 započala výměna osobních výtahů v budově ÚMČ Praha 1, ukončení výměny je 

plánováno v 1. čtvrtletí 2021. 

Do ORJ 0903 byly převedeny prostředky z OINF na nákup aktivních prvků pro potřeby ÚMČ 

Praha 1, nákup diskových polí. 

Z ORJ 0213 byly do rozpočtu ORJ 0903 převedeny prostředky na nákup herních prvků do 

Františkánské zahrady. 

 

Vnitřní správa - OIN 

Objekt Jáma - Štěpánská 47 – MP 

Rada Městské části Praha 1 svým usnesením schválila uzavřít dohodu a tím ukončit smlouvu 

se společností Contractis, s.r.o. a dále nepokračovat v projekčních pracích na akci „Štěpánská 

639/47 (V Jámě 12), Praha 1 – stavební úpravy projektu“. Poslední schválená verze ze strany 

MČ P1, však obdržela nesouhlasné vyjádření HZS.  

Hasičská stanice pro JSDH MČ Praha 1 

Jedná se o studii ve variantách možných řešení umístění hasičské stanice JSDH MČ P1. 

Finanční prostředky budou čerpány po dokončení a odevzdání této studie.  

 

ORJ 10  -  POKLADNÍ SPRÁVA 
 

Běžné výdaje:  

Finanční operace  
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Jedná se především o platby za služby bankovním ústavům, za povinné ručení motorových 

vozidel a platby pojistného. Tyto výdaje převážně vyplývají ze smluvních vztahů, proto je 

výše čerpání vázána na stanovené termíny úhrad splátek. Dále se z odd. par. 63xx provádí 

odvod z finančního vypořádání v termínech stanovených pokynem k finančnímu vypořádání, 

který v tomto období činil celkem 4 011,30 tis. Kč.  

 

Ostatní činnost 

Na tomto odd. par. je mimo jiné naplánována finanční rezerva rozpočtu MČ Praha 1. Ve 

sledovaném období byly z rezervy rozpočtu na nepředvídané výdaje uvolněny finanční 

prostředky do výdajové části rozpočtu ve 4 případech. Rezervu nebylo nutno čerpat. Čerpání 

kapitoly 10 ovlivňují výdaje fondů MČ Praha 1 – Bezpečnostního, Sociálního a 

Zaměstnaneckého.  


