
Ekonomická opatření vedení městské části 
S ohledem na vyhlášení nouzového stavu a další opatření přijímaná v souvislosti s bojem proti 

COVID-19 činí vedení městské části příslušná ekonomická opatření. Pozitivní je i uvolnění finančních 

prostředků na výdaje při řešení krizové situace ze strany pražského magistrátu: 

1) K pátku 20. března zasílají poprvé všechny příspěvkové organizace (školy, školky, divadlo, zámek, 

DDM a knihovna) na úřad městské části informace o tom, jakým způsobem se současná situace 

propisuje do jejich hospodaření – údaje sledujeme a budeme je průběžně vyhodnocovat.  

2) Vedoucí odborů úřadu byli v pondělí 16. března požádáni o vyčíslení a strukturování maximální 

možné výše finančních prostředků (zařazených do rozpočtu na rok 2020), které jsou jejich odbory 

schopny „oželet a nic se nestane“ – všichni vedoucí odborů již údaje zaslali – vyhodnotíme je a 

navrhneme rozpočtová opatření s cílem vytvořit dostatečnou rezervu na různé nespecifikované výdaje. 

O navržených rozpočtových přesunech budou před jejich schválením samozřejmě (vedle vedoucích 

odborů) informováni i členové zastupitelstva a členové finančního výboru. 

3) Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo ve čtvrtek 19. března návrh na poskytnutí účelových dotací 

městským částem hl. m. Prahy a jednotkám sboru dobrovolných hasičů na výdaje při řešení krizové 

situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru – Horní Počernice obdrží do svého rozpočtu 

navíc částku v hodnotě 4 685,1 tis. Kč. Účelová dotace je poskytnuta jako neinvestiční s tím, že z ní lze 

v případě potřeby hradit i investiční výdaje a následně požádat hl. m. Prahu o změnu charakteru 

předmětné části dotace na investiční. Vedení hl. m. Prahy bude situaci průběžně vyhodnocovat a v 

případě potřeby, budou městským částem uvolněny z rozpočtu hl. m. Prahy další finanční prostředky. 

4) Zároveň vyzýváme fyzické a právnické osoby, které si pronajímají NEBYTOVÝ prostor od městské 

části a platí za něj nájem, aby se v případě zájmu řešit důsledky opatření proti šíření koronaviru, 

obracely přímo na Vilem_Cap@pocernice.cz. Každou ze žádostí budeme posuzovat citlivě a 

individuálně. 

Městská část má dostatek finančních prostředků pro zajištění chodu úřadu i svých příspěvkových 

organizací. Vedle toho chceme vytvořit dostatečný finanční polštář – nevíme, jak dlouho současná 

situace potrvá ani jak velké budou její ekonomické dopady. Děkuji Vám všem, kteří dodržujete všechna 

režimová opatření a ještě ochotně pomáháte druhým. Jako vedení městské části si toho moc vážíme a 

sami přijímáme opatření, abychom co nejvíce napomohli klidnému a rychlému vyřešení současné 

situace. 
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