
DŮVODOVÁ ZPRÁVA  

Na základě doporučení auditorské skupiny předkládá ÚMČ Zastupitelstvu MČ Praha – Ďáblice 

k projednání a ke schválení jednotlivá rozhodnutí RMČ, která byla schválena v rámci nouzového 

krizového stavu vyhlášeného Vládou ČR v termínu od 12.3.-17.5.2020. Všechna předkládaná usnesení 

se týkaly opatření spojených s řešením situace týkající se COVIDU – 19.  

1. Usnesení č. 378/20/RMČ + 411/20/RMČ a 385/20/RMČ – rozhodnutí RMČ týkající se posunu 

termínu přijímání žádostí o kompenzační příspěvky za rok 2020 dle usnesení 74/19/ZMČ na dobu, kdy 

budou uvolněna opatření v rámci nouzového stavu. Následně rozhodnutí RMČ, kterým se zahajuje 

přijímání žádostí o kompenzační příspěvek a usnesení, kterým ÚMČ jako správce místního poplatku ze 

psů promíjí sankce za pozdní úhradu poplatku ze psů do 31.8.2020. (k 31.5.2020 chybí vybrat 18.900, 

- Kč ze 121.467, - Kč, tzn. že MČ vybrala 85% poplatku) 

2. Usnesení č. 405/20/RMČ a 421/20/RMČ– schválení prominutí 100 % nájemného po dobu 

nouzového stavu na základě žádostí jednotlivých společností a podnikatelů v katastru Ďáblice. Snížené 

nájemné bude uhrazeno do vedlejší hospodářské činnosti z rozpočtu z výše uvedené dotace hl. m. 

Prahy, tzn., že výnosy z pronájmu tak budou pro MČ zachovány. Možnost čerpání dotace na tyto úlevy 

podnikatelům byly projednány z MHMP. Usnesením č. 421/20/RMČ bylo schváleno uzavření provozu 

Mateřské školy od 18.3.2020 a obnovení provozu od 25.5.2020. 

3. Usnesení č. 372/20/RMČ, 381/20/RMČ, 382/20/RMČ – z dotace hl. m. Prahy dle usnesení číslo 

15/24 obdržela MČ částku 1 091 700,- Kč na opatření v souvislosti s šířením nového coronaviru (300,- 

Kč /1 obyvatele) a JSDH částku 100.000, - Kč na činnost JSDH v souvislosti se zamezením šíření nového 

coronaviru.  V rámci těchto usnesení byly schváleny nákupy ochranných pomůcek. 

Z dotace na COVID – 19 ve výši 1.091.700, - Kč bylo k 31.5.2020 čerpáno: 

1) MČ uhradila k 31.5.2020 celkem 333.390,32 Kč. Čerpáno bylo na dezinfekční prostředky (74.955, - 

Kč), nákup roušek (150.520, - Kč), nákup pohonných hmot (1.615, - Kč), úpravu podatelny (10.257, - 

Kč), služby v rámci vydávání dezinfekcí a ochranných pomůcek (41.180, - Kč), tisk informačních letáků 

(11.224, - Kč), protichemické obleky pro JSDH (43.639,32 Kč). 

2) Na úhrady nájemného z dotace do vedlejší hospodářské činnosti se předpokládají výdaje ve výši 

142 556,- Kč. 

3) Předpokládané výdaje ZŠ na nákup ochranných pomůcek – uhrazeno 68.883,91 Kč, objednány a 

dosud nevyfakturované služby jsou ve výši 40.000, - Kč. Dále se projednávají ušlé příjmy z nájemného, 

úplaty… 

Skutečně čerpáno k 31.5.2020 bylo zatím z dotace na COVID   584.830,23 Kč. 

 

  


