

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2004


KAPITOLA  07 – BEZPEČNOST

                                                                    (v tis. Kč)
kapitola 07 celkem
běžné výdaje
kapitálové výdaje
1 128 897,0
918 950,0
209 947,0
z toho převody z roku 2003:


5 510,0
0,0
5 510,0


BĚŽNÉ VÝDAJE


Návrh objemu běžných prostředků na rok 2004 - bezpečnost činí celkem  918 950 tis. Kč, to znamená nárůst  o 216 001 tis. Kč oproti rozpočtu roku 2003 ve výši 702 949  tis. Kč. 

Při tvorbě rozpočtu  hl. m. Prahy na rok 2004 se postupovalo podle „Zásad  pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2004 a rozpočtového výhledu do r. 2009“ schválených usn. RHMP č. 0723 ze dne 27. 5. 2003.

Návrh rozpočtu Městské policie hl.m.Prahy (MP) ve výši 677 169 tis. Kč  - při zpracování tohoto návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2004 MP HMP bylo vycházeno ze schváleného rozpočtu pro rok 2003 ve výši 527 950 tis. Kč. Tento schválený rozpočet byl v průběhu prvního pololetí roku 2003 upraven o 64 736 tis. Kč (zabezpečení finančních prostředků pro zvýšený počet strážníků a platové úpravy) na celkovou výši  592 686 tis. Kč).

Kapacitní nárůst pro rok 2004 Městské policie je ve výši 84 483 tis. Kč. Z této celkové částky
činí:
-	mzdové náklady				  	44 342 tis. Kč
-	ostatní provozní náklady		              	40 141 tis. Kč

1.	Na základě schválené koncepce MP hl.m. Prahy byl stanoven na rok 2004 stav strážníků MP na 1 500, což činí nárůst proti roku 2003 o 130 strážníků. Na zabezpečení tohoto počtu strážníků je třeba navýšit mzdové prostředky tak, aby byl zachován jejich průměrný plat, který v I. pololetí roku 2003 činil 21 055 Kč, což při plánovaném navýšení představuje částku 44 342 tis. Kč.
2.	V nárůstu ostatních provozních nákladů o částku 9 333 tis. Kč se odráží výdaje spojené s plánovaným navýšením počtu strážníků o 130. Konkrétně v oblasti jejich výstroje jde o částku 4 550 tis. Kč a výzbroje o 3 250 tis. Kč. Na úhradu nákladů lékařských prohlídek nových strážníků je třeba počítat s částkou 156 tis. Kč a na jejich stravování potom s náklady ve výši 565 tis. Kč. Dále je nutné  brát v úvahu náklady na ubytování cca 1/3 z tohoto počtu nových strážníků, které budou představovat částku  812 tis. Kč.
3.	K výraznému růstu ostatních provozních nákladů dochází u služeb pošt. Tento nárůst představuje částku 4 550 tis. Kč. Se vznikem a zahájením nového systému vymáhání pokut na místě nezaplacených došlo v letošním roce ke zvýšení odesílání zásilek        do vlastních rukou, a to z 3,5 tis. ks na 30 tis. ks zásilek za měsíc, při  průměrné ceně zásilky 27 Kč.
4.	Další významné položky, které odrážejí nárůst ostatních provozních nákladů tvoří:
-	nárůst DPH  (9 189 tis. Kč)
-	dovybavení dopravního útvaru, který zahájil  svou činnost v roce 2003 (náklady na jeho dovybavení výpočetní technikou, videotechnikou, napojení na sítě, elektrické vytápění objektu přímotopy a činnost při zajištění odtahů). Připravuje se rovněž převzetí dalších činností souvisejících s likvidací  vraků  vozidel a komplexním úklidem komunikací. Náklady si vyžádá také rozšíření a dovybavení v roce 2003 zřízené poříční jednotky MP HMP (2 500 tis. Kč)
-	náklady na vybavení služeben nábytkem poškozeným povodněmi (OŘ Praha 7 Ortenovo náměstí, služebna OŘ Praha 1 v ul. Rybná a služebna MP na Kampě). Dále na vybavení okrskových služeben MP HMP, které budou zřizovány pro navýšený počet strážníků – okrskářů, dislokovaných na jednotlivých MČ hlavního města Prahy (2 000 tis. Kč)
-	náklady na vybavení jednotlivých OŘ MP, vynaložené v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu, provedené zákonem č. 228/2002 Sb., které s účinností od 1. ledna 2004 vedou ke splnění  povinnosti zajistit vyšší stupeň úrovně zabezpečení stávajících skladů výzbroje (1 100 tis. Kč)
-	počáteční nezbytně nutně vynaložené náklady související s umístěním a součinností ODSA MHMP s útvarem řešení přestupků a propojením se všemi jednotlivými OŘ MP a útvary. Jedná se zejména o softwarové služby, připojení sítí, atp. (1 834 tis. Kč)
-	náklady vyvolané růstem počtu služebních motorových vozidel potřebných k dalšímu rozšíření a zkvalitnění výkonu služby strážníků a k zabezpečení jejich součinnosti s odtahovou službou (3 000 tis. Kč)
-	telekomunikační poplatky a hrazení nákladů síťového provozu (3 328 tis. Kč)
-	náklady na činnost na úseku exekučního řízení (1 227 tis. Kč)
-	náklady 163 tis. Kč napojení a provozu v systému dalších 250 stanic TETRA, které byly pořízeny v roce 2003 a jsou zaváděny na jednotlivé výkonné útvary.
5.	Náklady na pojištění z titulu kapacitního nárůstu představují částku 1 917 tis. Kč. Tyto náklady sestávají z úhrady nákladů cca 150 dopravních prostředků, přičemž jejich : 
a) havarijní pojištění si vyžádá náklady ve výši 2 835 tis Kč
b)náklady povinného ručení budou představovat částku 820 tis. Kč
Další náklady na pojistné si vyžádá:
a) pojištění škod způsobených působením živlů ve výši 200 tis. Kč
b) pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 50 tis. Kč
c) pojištění elektronických zařízení na jednotlivých OŘ MP ve výši 65 tis. Kč 
d) pojištění škod způsobených krádeží 30 tis. Kč.
    
Návrh rozpočtu fondu zaměstnavatele MP ve výši 13 471 tis. Kč byl zvýšen oproti schválenému rozpočtu pro rok 2003 ve výši 11 330 tis. Kč o 2 141 tis. Kč.
     Kapacitní nárůst fondu zaměstnavatele MP HMP ve výši 2 141 tis. Kč je nutný pro zabezpečení příspěvku na stravování 130 nových zaměstnanců a s nimi souvisejícími náklady  penzijního a životního připojištění.



Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy -   94 112 tis. Kč.
     Při zpracování tohoto návrhu neinvestičního příspěvku pro rok 2004 bylo vycházeno         ze schváleného neinvestičního příspěvku SSM HMP pro rok 2003, který činil 71 995 tis. Kč. Tento schválený neinvestiční příspěvek byl v průběhu prvního pololetí letošního roku potom upraven na celkovou výši 77 519 tis. Kč. 


     Kapacitní nárůst SSMP HMP pro rok 2004 je v celkové výši 16 593 tis. Kč.                    
     Z toho na:
	mzdové náklady připadá částka                2 270 tis. Kč

ostatní provozní náklady připadá částka  14 323 tis. Kč


1. V nárůstu mzdových nákladů se odráží zvýšený počet zaměstnanců SSMP HMP. Stávající počet činí 178 a jde tedy o zvýšení o 9 zaměstnanců na celkový počet 187. Tento celkový nárůst počtu zaměstnanců organizace si vyžádá mzdové náklady ve výši 2 270 tis. Kč. V letošním roce převzalo hlavní město Praha  a následně předalo, formou změny zřizovací listiny, do správy SSMP HMP objekty bývalého dolnoměcholupského Ústavu na ochranu zvířat JUDr. Dagmar Matinové, o. p. s. „v likvidaci“. Výše uvedený nárůst počtu zaměstnanců tak jde nejen na vrub potřeby zajistit chod tohoto nového provozu, ale                  i objektivních potřeb stávajícího provozu Trojského útulku, jehož činnost je rovněž zabezpečována SSMP HMP.
2.  Pokud jde o kapacitní nárůst ostatních provozních nákladů promítají se v něm náklady na již shora uvedených devět nových zaměstnanců, a to v celkové výši 139 tis. Kč. Například  jen jejich výstroj bude stát 76 tis. Kč, vstupní a preventivní lékařské prohlídky 10 tis. Kč a zabezpečení stravování přijde na částku 53 tis. Kč. 
3. Do růstu ostatních provozních nákladů je třeba rovněž zahrnout odpisy movitého                     a nemovitého majetku ve výši 2 062 tis. Kč. Jedná se zejména o nemovitý majetek převzatého Dolnoměcholupského útulku ve výši 60 mil. Kč a odpisy odrážející postupné zhodnocování nemovitého majetku Trojského útulku. 
4.  Navýšení ostatních provozních nákladů bere v potaz i nárůst DPH o 17 %. Ten se odrazí v růstu nákladů jejich zvýšením v roce 2004 o částku 2 427 tis. Kč. 
5. Dále se do růstu ostatních provozních nákladů promítají ty, které souvisí                        se zabezpečením provozu převzatého Dolnoměcholupského útulku. Tyto náklady budou představovat 7 195 tis. Kč. Z  této částky připadne jen na elektrické vytápění objektů útulku 2 500 tis. Kč. Významnou položku, a to ve výši 4 695 tis. Kč, tvoří související  náklady, které si vyžádá postupná revitalizace, tedy obnova provozu  útulku. Půjde zejména o náklady na vybudování jeho administrativního a technického zázemí, včetně potřebného vybavení a rovněž o náklady vynaložené na veterinární péči o zvířata, nákup léků, krmiva, zajištění provozu útulku výpočetní technikou a jeho napojení na telefonní síť.
6. K ostatním významnějším nákladům ovlivňujícím celkový kapacitní nárůst náleží finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč, které bude třeba vynaložit na úpravu prostor       a objektů areálu Kundratka 19. Půjde o provedení nejpotřebnějších úprav v administrativní budově (havarijní stav vyžadující výměnu oken), dále zabezpečovacích prací na jejím stávajícím poškozeném propojení s objektem garáží a vybavení nových prostor, do kterých se v měsíci listopadu letošního roku přesunuje ekonomický odbor. Tento přesun se uskutečňuje z důvodů přestěhování ODSA MHMP do objektu Korunní 98. Nutno bude rovněž opravit prostory pro zabezpečení zázemí odtahové služby, která bude zajišťovat počínaje příštím rokem i odtahy ve veřejném zájmu (blokové čištění dle §19 odst. 3 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o provozu na silničních komunikacích). S tím souvisí i provedení opravy povrchu vozovek v areálu, který je mimořádně zatěžován provozem odtahových vozidel. 
 


Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2004 pro organizaci SEZAM vycházel z rozpočtu pro rok 2003, tj. z objemu finančních prostředků ve výši 19 374 tis. Kč a dále upraveného rozpočtu na částku 20 235 tis. Kč.  	
Zvýšení dotace je dáno zvýšením odpisů oproti roku 2003 o 9 663 tis. Kč, které byly již na rok 2004 pro organizaci SEZAM schváleny usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 1350 ze dne 16. 9. 2003. 
Celková dotace finančních prostředků pro rok 2004 je ve výši 29 898 tis. Kč.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru krizového řízení na rok 2004 ve výši 104 300 tis. Kč je ve srovnání se schváleným rozpočtem na r. 2003 (72 300 tis. Kč) vyšší o částku 32 000 tis. Kč. 
Zvýšení finančních prostředků u Záchranného bezpečnostního systému činí 28 000 tis. Kč. Je dáno nárůstem nákladů na zajištění provozu MKS, který bude v roce 2004 tvořit již cca 250 kamerových stanovišť a 31 monitorovacích pracovišť, nárůstem počtu vysílacích bodů MRS a nárůstem nákladů na zabezpečení pokrytí podzemních prostorů metra signálem MRS. Současně  s tím je třeba zajistit údržbu a případně opravy těchto zařízení. Dále se jedná o navýšení nákladů na zajištění servisu 22 nových sirénových stanovišť u nichž skončil záruční provoz. Nárůst se projevuje v pol. 5164 – nájemné – zabezpečení komunikačního propojení prvků MKS a MRS, dále v pol. 5169 – služby a výdaje nevýrobní povahy na zajištění údržby a oprav MRS, 115 ks elektronických sirén v rámci servisní smlouvy. Zvýšení finančních prostředků je potřebné v souvislosti se změnou sazby DPH ze stávajících 5% na 22%. Dále je vytvořena rezerva pro úhradu pronájmu okruhů MV ČR, které jsou určeny pro distribuci signálu MRS do podzemních prostorů DP Metro.
V návrhu rozpočtu prevence kriminality na rok 2004 k zabezpečení úkolů nové koncepce prevence kriminality na rok 2000 - 2004 schválené usnesením ZHMP č. 20/05 ze dne 29. 6. 2000 je částka 6 000 tis. Kč pro rok 2003 zvýšena o 4 000 tis. Kč. Z této koncepce vyplývají priority hl.m. Prahy v oblasti prevence kriminality a systém financování preventivních aktivit. Oblast prevence kriminality po věcné stránce  spadá pod náměstka primátora Mgr. Hulinského.
Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů ochrany obyvatelstva a požární ochrany – dobrovolná část na rok 2004 ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2003 se nemění.


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Městská policie hl. m. Prahy


Akce  číslo 5752 – SZNR pro MP					                     33 437 tis. Kč

a) radiostanice TETRA							          9 000  tis. Kč
V rámci vyhlášené obchodní soutěže je předpokládaná částka na dokoupení ručních, vozidlových i základnových radiostanic, pro dovybavení všech útvarů a vozidel, včetně dostatečné skladové zásoby a nákupu náhradních zdrojů pro ruční radiostanice cca 9 milionů Kč. Jedná se o doplnění počtu všech typů radiostanic a příslušenství pro výkonné útvary,       na cílový stav 500 ks ručních a 100 ks základnových radiostanic, včetně vytvoření skladové zásoby pro zajištění mimořádných opatření a doplnění při opravách.





b) výpočetní technika							                       6 363 tis. Kč
Finanční prostředky budou použity k nákupu nové výpočetní techniky pro realizaci obměny stávající, zastaralé výpočetní techniky. Jde o části PC s konfigurací již nevyhovující potřebám programového vybavení a míře využití. Celkem bude pořízeno 50 ks PC sestav. Nákup 30 ks nových sestav bude v roce 2004 zajištěn pro OŘ MP a  jednotlivé útvary MP HMP a dalších 20 ks nových sestav bude zajištěno pro ŘMP. 
Dále půjde o nákup síťových tiskáren hromadného tisku pro potřeby OŘ MP, čímž dojde ke snížení počtu samostatných tiskáren a snížení nákladů na jejich provoz.
Část finančních prostředků je potřeba využít pro zajištění kompletní antivirové a bezpečnostní koncepce ŘMP a ÚV MP, a také pro zřízení pokrytí ŘMP Wi – Fi sítí.
Součástí nákupu je rovněž digitální projektor pro potřeby školení a odborného vedení analytiků OŘ MP.
Nákup osmi pracovních grafických stanic, včetně příslušného software s potřebou grafického zpracovávání dat, bude realizován pro oddělení ŘMP.
V rámci oživení a zrychlení komunikace mezi ŘMP, jednotlivými odbory a OŘ MP, je nezbytné zakoupit licence pro rozšíření programu Exchange.
Poslední položkou je nákup 12 ks notebooků. Vybavení nově zřízených mobilních pracovišť MP HMP zahrnuje společně s vnitřním přerozdělením stávajících notebooků užívaných u MP, celkem 10 ks a 2 ks budou využity k operativnímu zpracovávání                   a transformaci informací a dat určených k mediálnímu využití.

c) automobilní technika							           9 290  tis. Kč
Vyčleněné finanční prostředky jsou navrhovány k realizaci nákupu nových služebních  vozidel, k obměně za vozidla (stáří, najeté kilometry ), jak hlídková, tak vozidla pro kombinovanou hlídku (obsluha TPZOV): Citroen Jumpy (diesel) 5 ks – obměna Škody Pick-up na OŘ MP Praha 2, 4, 5, 6 a Útvaru psovodů MP za Škodu Van plus. Škoda Octavia combi TDI  5 ks – obměna Škody Felicia na OŘ MP Praha 6, 8, 9, 12, 14. Škoda Fabia (benzín) 2 ks – obměna Škody Felicia na OŘ MP Praha 1 a doplnění pro Útvar řešení přestupků MP. Škoda Fabia combi 3 ks – obměna Škody Felicia na OŘ MP Praha 4, 5, 7.  Motocykl Honda 125,      6 ks – pro OŘ MP Praha 7, 8, 12, dopravní útvar (2) a záložní útvar (1). Terénní automobil     2 ks. Výstražné fonické rampy pro nově zařazená vozidla do výkonu. Celkově se jedná           o nákup 17 ks vozidel, většinou značky Škoda a 6 ks motocyklů Honda, včetně vybavení výstražnými fonickými rampami.

d) upgrade personálního SW						              200 tis. Kč
Jedná se upgrade současného personálního SW, vyvinutého dle požadavků personálního oddělení MP firmou ASP, pro potřeby personální práce MP hl. m. Prahy. Současná právní úprava zpracování osobních údajů vyžaduje další úpravy SW. Investice zahrnuje i propojení personálního SW s mzdovým systémem.

e)  stroje, přístroje a zařízení						                        4 584 tis. Kč
Finanční prostředky budou využity na nákup kopírovacích strojů jako obměna za 9 ks nefunkčních nebo opotřebovaných dlouhodobým používáním: COS, OŘ MP Praha 1, 4, 7, sekretariátu ÚPV, ÚV ÚPV a Personálního oddělení ÚPV MP. Jedná se o výměnu morálně            i technicky zastaralého vybavení. Tato technika je již z důvodu opotřebení vysoce poruchová a náklady na její údržbu převyšují finanční prostředky na nákup zařízení nového.
Pro bezporuchový chod serveru a další výpočetní techniky na OS obvodů a útvarů, navrhujeme zakoupit 18 ks zabudovaných klimatizačních jednotek a k nahrávání radiokomunikace s OS obvodů, nahrávání lustrací a předávání informací v rámci prováděných odtahů vozidel, nahrávací zařízení, které bude umístěno na COS MP. Záznamy budou sloužit k vyhodnocování stížností, kontrolní činnosti a  porovnávání či ověřování údajů zapisovaných do evidence odtažených vozidel. 
Pro zabezpečení činnosti Říční jednotky MP je navrhován nákup říčního člunu s výstražnou rampou, motorem do 100 ccm3 a podvozkem.
Fotopříslušenství, jehož nákup je navrhován, bude využíváno OKV MP pro fotodokumentaci, přípravu a výrobu propagačních materiálů MP HMP.

f) technologie střelnice Kundratka						          4 000 tis. Kč
Technologické vybavení rekonstruovaného objektu v areálu Kundratka, včetně částečného dovybavení interiéru střelnice, dle předběžného návrhu firmy SYNCHRON Brno.

Akce číslo 6545 – Základna psovodů					           8 000 tis. Kč 
V roce 2003 byla  za přidělené prostředky dokončena první etapa. V rámci této etapy rekonstrukce se uskutečnila přestavba budovy a byly vystavěny nové výběhy pro služební psy. Pro základnu psovodů bylo nutno respektovat počet: 22 zaměstnanců a 17 služebních psů, s perspektivou pro příští rok – 27 zaměstnanců a 23 služebních psů. V další etapě bude rekonstruována spodní část areálu základny psovodů, zajišťující vytvoření zázemí pro strážníky hlídkové služby a pro zajištění vnějšího i vnitřního výcvikového prostoru pro hlídkové psy a psy zařazené do záchranné kynologické skupiny.


Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy

Akce  číslo 5752 – SZNR pro SSMP				            	5 000 tis. Kč

a) radiostanice TETRA							               450 tis. Kč
Za vyčleněné finanční prostředky bude realizován nákup koncových zařízení systému TETRA (vozidlové radiostanice s GPS) pro 10  nových odtahových vozidel  Sekce zabezpečení odtahů a ostrahy. 

b) rozvoj informačního a komunikačního systému			                           360 tis. Kč
V rámci rozvoje informačního a komunikačního systému budou určené finanční prostředky použity na  výstavbu a zprovoznění propojení lokality Kundratka do struktury sítě MepNet4. Dále na výstavbu a zprovoznění bezdrátového propojení administrativní budovy SSMP s vrátnicí (Záložní útvar MP a dispečerské pracoviště SZOO SSMP), skladů SSMP, odboru odtahů a Útvaru vzdělávání MP založených na Wi–Fi certifikovaných produktech 3Com. 
Tyto komunikační trasy budou sloužit pro on-line výměnu informací a sdílení dat v rámci informačních databází MP HMP a  SSMP (např.CEP, Statistika činnosti apod.). 
Návrh investice obsahuje nákup jednotlivých komponentů sítě MepNet4 (aktivní prvky sítě, ethernetový okruh o kapacitě ETH 10 Mb/s, náklady na připojení včetně dokumentace) a bezdrátového propojení( aktivní prvky, směrové antény, instalace rozvodů    a kabeláže, konfiguraci propojených uživatelů).

c) výpočetní technika							                       1 585  tis. Kč
Za finanční prostředky, vyčleněné na nákup materiálu výpočetní techniky bude realizována obměna stávající výpočetní techniky zapůjčené od MP HMP. Celkem bude pořízeno 20 ks PC sestav na jednotlivé odbory a oddělení SSMP, včetně nutné provozní zálohy pro nově vznikající organizační složky a nové pracovníky. 
Dalším předmětem nákupu bude síťová barevná tiskárna pro hromadný tisk na jednotlivých úsecích  SSMP, umístěná ve 2 poschodí administrativní budovy. 
Dále bude předmětem nákupu software MS Office XP Prof., pro  doplnění
 a obměnu  licencí a operační systém Windows Svr 2000 CZ na stávající servery SSMP. 


d) montáž kamerového systému do ÚPOZ Měcholupy		  	              350  tis. Kč
Přidělené finanční prostředky budou využity na vybudování kamerového systému ostrahy nově převzatého objektu ÚPOZ v Měcholupech. Jedná se o dodávku a montáž systému CCTV s využitím  starších kamer z Městského kamerového systému. 

e) automobilní technika							           2 255  tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na nákupu 4 ks nových vozidel a 2 ks motocyklů.     Tři vozidla typu Škoda a motocykly budou zahrnuty do SZOO, k zabezpečení odtahování vozidel z komunikací ve veřejném zájmu, ( blokové čistění), na území hl.m. Prahy. Vozidlo Renault Master bude nakoupeno  pro ÚPOZ k zabezpečení rozšíření odchytu zvířat. 

Akce  číslo 7001 – Útulky pro opuštěná zvířata		                       	          25 000 tis. Kč
 Za přidělené prostředky budou zhodnocovány objekty obou útulků – v Tróji a Měcholupech. Demolice části objektů, dokončení hospodářského zázemí, oplocení, oprava inženýrských sítí, oprava střech a základní rekonstrukce stávajících objektů se zaměřením na řádné odizolování a vyprojektování řešení způsobu jiného vytápění areálu – současné elektrickými přímotopy je  nevyhovující. 

Akce  číslo 0000 – Oprava fasády a vstupního traktu Korunní 	                      13 000 tis. Kč
Objekt Korunní 98 převzala SSMP do správy k datu 1.1. 2000. Na základě protokolu    o předání je nutno konstatovat, že vnější fasáda i fasáda nádvorního traktu podléhají postupné erozi. Tato skutečnost narušuje nejen vzhled, ale rovněž vyvolává reálné riziko možných úrazů odpadající omítkou a v důsledku toho ohrožení života a zdraví chodců. Jako kritický se jeví stav fasády v Sobotecké ulici. K jejímu narušení došlo zejména v důsledku požáru sousedního objektu bývalého pivovaru. Pokud jde o vstupní trakt, jako naléhavé se jeví výměna vstupních dveří a úprava celého vstupního traktu, včetně opravy poškozeného mramorového schodiště. Zvýšená náročnost na kvalitní provedení těchto oprav je dána i skutečností, že budova Korunní 98 náleží k stavebně chráněným objektům.

Akce  číslo 0000 – Rekonstrukce výtahů v objektu Korunní    	                      4 000 tis. Kč
Rekonstrukce výtahů v objektu Korunní 98 (dva osobní a jeden nákladní) je nezbytná z důvodů jejich technické zastaralosti a v jejím důsledku i ztráty spolehlivosti. Výtahy, které jsou každodenně intenzivně využívány mají časté poruchy, jejichž odstraňování vede k nadprůměrnému čerpání provozních prostředků na údržbu. Přitom jde o technologii, která podmiňuje řádné užívání objektu ze strany celé řady subjektů, které v budově působí: Státním zastupitelství, Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy,  Radio City, aj. Spolehlivý chod výtahů zabezpečí, kromě jiného, i požadovaný bezbariérový přístup do jednotlivých částí objektu.
 
Akce  číslo 0000 – Výstavba střelnice MP - Kundratka	  	                     10 000 tis. Kč
Výstavba střelnice je vyvolána potřebu vlastnit zařízení, dosud dosažitelné jen za cenu vysokých nákladů do dopravy a nájmu střelnic u externích soukromých provozovatelů.
Akce bude komponována jako vestavba střelnice, určené pro krátké kulové zbraně do stávajícího objektu haly TSK v areálu Kundratka 19. Investice zahrnuje zpracování projektu střelnice, provedení nezbytných stavebních úprav a následné vybavení střelnice příslušnou technologií dle platných norem.             






Odbor krizového řízení

0708 § 5521

Akce číslo 7154 - Zvýšení přenosových kapacit MRS HMP                           30 000 tis. Kč
Akce je zaměřena na zvýšení přenosových kapacit Městského rádiového systému TETRA HMP. Jedná se zejména o zajištění potřebných přenosových kapacit na území hl. m. Prahy dle potřeb uživatelů, zejména v podzemních prostorách Metra a v okrajových lokalitách se soustředěnou povrchovou dopravou MHD. Pro snížení investičních nákladů bude zajištění šíření signálu MRS v tunelech Metra řešeno v součinnosti s Ministerstvem vnitra ČR a operátory GSM. V roce 2005 se předpokládá provedení upgrade softwarového vybavení řídícího pracoviště systému po pěti letech provozu.

Akce číslo 7000 - Rozšíření Městského kamerového systému                          50 000 tis. Kč
Projekt je zaměřen na rozšíření Městského kamerového systému realizovaného v souladu s Koncepcí Městského kamerového systému přijatou ZHMP č. 22/13 ze dne 5. 10. 2000. 
Provoz Městského kamerového systému je pozitivně hodnocen PČR. Jedná se zejména o zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy a omezení pouliční kriminality, dále o monitorování a řízení dopravní situace. V souladu s požadavky PČR, MP hl. m. Prahy a MČ Prahy se jedná o výstavbu dalších 50 kamerových stanovišť a dovybavení 31 monitorovacích pracovišť na operačních střediscích Obvodních ředitelství PČR a na operačních střediscích Obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy.

Akce číslo 4730 - Výstavba elektronických sirén                                                5 000 tis. Kč 
V rámci výstavby elektronických sirén bude plánovaná částka využita k zajištění dálkového ovládání sirén prostřednictvím Městského rádiového systému TETRA. Nutnost přechodu na nový systém ovládání je dána opatřením Českého telekomunikačního úřadu v oblasti kmitočtového plánování ve stávajícím pásmu 160 MHz, kdy je nutné provoz zařízení v pásmu 160 MHz ukončit k 31. 12. 2005.

0721 § 5511

Akce číslo 6089 - Hasičská stanice Radotín                                                      10 000 tis. Kč
Jedná se o pokračování akce výstavba hasičské stanice Radotín pro potřeby Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, SDH a Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Využití této stanice umožní hasičům podstatně zkrátit časové dojezdy k požárům a dalším událostem v této lokalitě, což povede k dalšímu zkvalitnění požární bezpečnosti na území hl. m. Prahy.

0749 § 5311

Akce číslo 0000 - Dar Policii ČR                                                                           1 000 tis. Kč
Dar Policii ČR, Správě hl. m. Prahy je určen na zlepšení materiálního a technického vybavení příslušníků a jednotek Policie ČR – Správy hl. m. Prahy. Bude využit k vytvoření kvalitnějších podmínek pro zlepšení bezpečnostní situace v hl. m. Praze a přispěje k dalšímu snižování hospodářské a obecné kriminality v Praze.	

0708 § 5512

Akce číslo 0000 - SZNR pro PO – SDH                                                              10 000 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na nákup požární speciální techniky – 2 požárních automobilů pro Sbory dobrovolných hasičů.

