
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2192 
ze dne  6.9.2021 

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 
investiční transfer ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury v roce 

2021 a navýšení celkových nákladů investiční akce 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

2.  úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 10.9.2021 

2.  realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.2. tohoto 
usnesení 

Termín: 10.9.2021 
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I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Tisk: R-41523  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2192 ze dne 6. 9. 2021

Úprava Částka

rozpočtu

ODO-SK MHMP 0045978230058 4213 91628 0329 13 598,60 13 598 640,00

13 598,60 13 598 640,00

Úprava rozpočtu  kapitálových výdajů

Odbor/Organizace Číslo akce

Úprava 

celkových 

nákladů  (v 

tis. Kč)

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Částka

ODO-SK MHMP 0045978 67 994,00 91628 0329 13 598,60 13 598 640,00

13 598,60 13 598 640,00

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu

Odbor ORG

                                                            I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Název ÚZ ORJPOL UZ

Financování dopravní infrastruktury - investice

C e l k e m

C e l k e m

Účel / Název akce

                                                           II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Mobilní systém lin. řízení a provoz. doprav. Informaci



Důvodová zpráva 

 

Státní fond dopravní infrastruktury poskytl hlavnímu městu Praze investiční transfer v celkové výši 

13 598 640,00 Kč 

Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny pro ODO SK na financování dopravní infrastruktury na 

základě smlouvy č. 110/2020 uzavřené mezi SFDI a Hl. městem Prahou.  

 

Z tohoto důvodu je Radě hlavního města Prahy předkládán ke schválení materiál na navýšení objemu 

rozpočtu příjmů a výdajů vlastního hlavního města Prahy v celkové výši 13 598,60 tis. Kč 

(13 598 640,00 Kč), ve struktuře uvedené v příloze č. 1 k usnesení. 

 

Finanční prostředky budou v rámci akce č. 0045978 - Mobilní systém lin. řízení a provoz. doprav. 

informaci využity na nákup Mobilního informačního systému, Mobilního systému LŘD, Mobilního 

systému SSZ, Transportního přípojného vozidla a Řídícího a servisního SW. Akce bude v letech 2021 

a 2022 spolufinancována ze SFDI celkově částkou 67 993 301,91 Kč. Jelikož celkové náklady této akce 

byly stanoveny ve výši bez dotace, je potřeba tímto tiskem navýšit celkové náklady akce č. 0045978 - 

Mobilní systém lin. řízení a provoz. doprav. informaci, z původních 12 000 tis. Kč o 67 994 tis. Kč na 

částku 79 994 tis. Kč. 
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