
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/44 
ze dne  9.9.2021 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace MČ Praha - Řeporyje na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 

Prahy 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 404,9 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

2.  poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 377,1 tis. Kč a neinvestiční dotace ve 
výši 27,8 tis. Kč pro MČ Praha - Řeporyje na spolufinancování projektu č. 81679 EU 
– Pořízení elektromobilu pro MČ Praha - Řeporyje podpořeného z Národního 
programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9576  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

ROZ MHMP 0042584 Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 6409 6901 - 1016 -404,90

C e l k e m -404,90

Praha - Řeporyje 0081679000046 EU-Pořízení elektromobilu pro MČ Praha - Řeporyje 6330 6363 00084 0216 377,10

Praha - Řeporyje 0081679000046 EU-Pořízení elektromobilu pro MČ Praha - Řeporyje 6330 5347 00081 0216 27,80

C e l k e m 404,90

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA

Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/44 ze dne 9. 9. 2021

ORJOdbor/Organizace ODPA POL

POL UZ ORJ

Úprava rozpočtu  výdajů - poskytnutí účelové dotace MČ Praha - Řeporyje

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP 



Důvodová zpráva 

(pro RHMP i ZHMP) 

 

Starosta městské části Praha - Řeporyje se obrátil na hlavní město Prahu se žádostí o 

poskytnutí dotace ve výši 404,9 tis. Kč z rozpočtu vlastního hl. města Prahy z rezervy na 

spolufinancování projektů EU/EHP na projekt spolufinancovaný z Národního programu 

Životní prostředí (dále jen OPŽP). 

 

MČ Praha - Řeporyje má schválenou podporu v rámci prioritní oblasti 5. – Životní prostředí ve 

městech a obcích, Podoblast 5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita, na projekt 

 

EU – Pořízení elektromobilu pro MČ Praha - Řeporyje  

(č. akce 81679 - rozhodnutí SFŽP č. 05901921 ze dne 15. 11 2019) 

Celkové výdaje projektu      1 293,6 tis. Kč  

Dotace z EU, SR          483,8 tis. Kč  

Spoluúčast městské části         809,8 tis. Kč 

z toho investiční výdaje             754,2 tis. Kč 

z toho neinvestiční výdaje        55,6 tis. Kč              

Žádost o dotaci z rezervy HMP        404,9 tis. Kč 

 

V rámci projektu bude pořízeno vozidlo kategorie N1 na alternativní elektrický pohon, které 

bude využíváno pro zajištění technických služeb potřebných pro údržbu veřejných prostor. 

Plánovaným přínosem je výrazné snížení emisní zátěže z automobilové dopravy. 

  

Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy se navrhuje odsouhlasit, resp. schválit, poskytnutí 

investiční a neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 1016 

(§ 6409) – rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP městské části Praha - Řeporyje dle 

přílohy č. 1 k usnesení. 

 

 

 

 

 

Příloha 

Žádost MČ Praha - Řeporyje a rozhodnutí SFŽP 











Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2037 
ze dne  30.8.2021 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace městské části Praha - Řeporyje 
na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu             

hlavního města Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s úpravou rozpočtu hlavního města Prahy v celkové výši 404,90 tis. Kč dle přílohy    
č. 1 tohoto usnesení 

2.  s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 377,1 tis. Kč a s poskytnutím 
neinvestiční dotace ve výši 27,8 tis. Kč pro MČ Praha - Řeporyje na 
spolufinancování projektu č. 81679 EU – Pořízení elektromobilu pro MČ Praha - 
Řeporyje podpořeného z Národního programu Životní prostředí dle přílohy               
č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A. 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 9.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Tisk: R-41228  
Provede: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Na vědomí: odborům MHMP  
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