Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 264
ze dne 15.2.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2021 v kap. 02 - Městská
infrastruktura
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 19.2.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček
R-39369
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 264 ze dne 15. 2. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů*/ (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

INV MHMP

0000088

TV Libuš

0

00000

0221

-5 000,00

INV MHMP

0000093

TV Kbely

0

0000

0221

2 000,00

INV MHMP

0000114

TV Stodůlky

0

0000

0221

9 000,00

INV MHMP

0000134

TV Dolní Počernice

0

0000

0221

-500,00

INV MHMP

0000137

TV Kyje - Hutě

0

0000

0221

1 000,00

INV MHMP

0000161

TV Kolovraty

0

00000

0221

-4 000,00

INV MHMP

0003113

TV Přední Kopanina

0

00000

0221

-1 000,00

INV MHMP

0003127

TV Běchovice

0

0000

0221

-4 000,00

INV MHMP

0003150

TV Benice

0

0000

0221

2 000,00

INV MHMP

0007499

TV Dolní Měcholupy

0

0000

0221

-1 000,00

INV MHMP

0008588

TV Malá Ohrada

0

0000

0221

1 000,00

INV MHMP

0008950

TV Praha 15

0

0000

0221

15 000,00

INV MHMP

0040020

TV Letňany

0

0000

0221

-4 000,00

INV MHMP

0040297

TV Hloubětín

0

0000

0221

-8 000,00

INV MHMP

0040954

TV Bílá Hora

0

0000

0221

-1 800,00

INV MHMP

0042811

Vodovod Botanická zahrada

0

0000

0221

1 300,00

INV MHMP

0044409

TV Praha 9

0

0000

0221

-2 000,00

Celkem

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

0,00

Důvodová zpráva
Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu kapitálových
výdajů INV MHMP dle konkrétních staveb:
Kapitola 02 - Městská infrastruktura
Stavba č. 0088 - TV Libuš
snížení rozpočtu o částku 5 000 tis. Kč
Zahrnuje rekonstrukci a dostavbu inženýrských sítí v některých částech obce Libuš,
rekonstrukce komunikací, chodníků, výměny a doplnění veřejného osvětlení.
Snížení potřeby finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2021 vyplývá z toho, že se
v současné době komplikuje vydání SP na akci Putimská, která měla být v tomto roce zahájena.
S ohledem na tuto skutečnost lze finanční prostředky ve výši 8 mil. Kč použít na jiné stavbě.
Stavba č. 0093 - TV Kbely
navýšení rozpočtu o částku 2 000 tis. Kč
Etapa 0028 – ČOV Kbely, náplní je vlastní rekonstrukce čistírny odpadních vod a její
zkapacitnění na 20 000 EQ. V minulém roce bylo zajištěno územní rozhodnutí u této etapy a
navýšení finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2021 souvisí s ukončením činnosti
firmy ZAVOS a nutností nově zajistit IČ pro získání SP na ČOV Kbely.
Stavba č. 0114 - TV Stodůlky
navýšení rozpočtu o částku 9 000 tis. Kč
V roce 2018 byla zahájena realizace etapy 0003 – Vstavačova, jejíž náplní je výstavba
technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Vstavačová, Ostřicová a Pod
Zličínem. Jedná se o technicky náročnou stavbu, která podmiňuje další rozvoj v dané oblasti.
Zvýšení potřeby finančních prostředků v rámci rozpočtu je způsobeno tím, že konkursem na
firmu ZAVOS vznikly komplikace při dokončování stavby Vstavačová, a tím posunutí úhrady
za stavební práce do roku 2021.
Stavba č. 0134 - TV Dolní Počernice
snížení rozpočtu o částku 500 tis. Kč
Etapa 0007 - Národních hrdinů I. Náplní je rekonstrukce dešťové kanalizace v této ulici v úseku
po jižní předmostí mostu přes Rokytku, která je podmiňující pro výstavbu akce „Bytové domy
Dolní Počernice - Jih“.
S ohledem na omezené finanční prostředky nebude v roce 2021 zahajován projekt DVZ u této
etapy.
Stavba č. 0137 - TV Kyje – Hutě
navýšení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč
Zahrnuje v sobě rekonstrukci stávajících inženýrských sítí, rekonstrukci dešťové kanalizace,
včetně komunikace a v další části dobudování chybějící vodohospodářské infrastruktury u
etapy 0006 Cidlinská – Jaroslavická II. část. Předmětem stavby je vybudování inženýrských
sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací.
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Zvýšení potřeby finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2021 je způsobeno nutností
úhrady víceprací na této stavbě.
Stavba č. 0161 TV Kolovraty
snížení rozpočtu o částku 4 000 tis. Kč
Etapa 0005 – Do Lipan zahrnuje výstavbu komunikace pro pěší a cyklisty podél komunikace
v ulici Do Lipan.
Předpoklad výkupů pozemků na komunikaci Do Lipan se zkomplikoval z titulu konkursu
jednoho vlastníka pozemku. Tím lze finanční prostředky roku 2021 použít na jiné investiční
akci.
Stavba č. 3113 - TV Přední Kopanina
snížení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč
Etapa 0010 – Preláta – Skalka řeší dostavbu vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Skalka
a její přípravnou fázi zajišťuje PVS. Náplní této etapy je rekonstrukce a rozšíření stávající ČOV
v oblasti Mechová.
Dosud nebyla delimitována stavba ČOV P.Kopanina ze strany MČ a nebyly tudíž zahájeny
kroky vedoucí k realizaci stavby. Na základě omezených finančních zdrojů nebude zahájeno
zpracování DVZ na rekonstrukci ČOV. Z toho důvodu lze finanční prostředky roku 2021 použít
na jiné investiční akci.
Stavba č. 3127 - TV Běchovice
snížení rozpočtu o částku 4 000 tis. Kč
Etapa 0008 – Spojovací, rekonstrukce chodníků podél komunikace Mladých Běchovic v úseku
Českobrodská a podchod pod tratí ČD, včetně komunikace pro pěší a cyklisty podél
Běchovického potoka.
V roce 2020 byla zpracována DSP a zajišťována IČ pro vydání stavebního povolení. Realizace
stavby Spojovací se odsouvá, vzhledem k tomu, že nebylo dosud zajištěno SP. Z toho důvodu
lze finanční prostředky roku 2021 použít na jiné investiční akci.
Stavba č. 3150 - TV Benice
navýšení rozpočtu o částku 2 000 tis. Kč
V minulém roce byla dokončena rekonstrukce části dlážděné komunikace U Zahrádek, části
jižního chodníku podél ulice Květnového povstání a schodiště na propojovacím chodníku
Květnového Povstání – U Zahrádek. S ohledem na nedostatečnou výši finančního krytí v roce
2020 došlo k posunutí úhrady za stavební práce do roku 2021.
Stavba č. 7499 – TV Dolní Měcholupy
snížení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč
Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v MČ. Etapa 0002 Za Kovárnou. Rekonstrukce
komunikace, chodníků, vjezdů, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložka plynu.
S ohledem omezených finančních zdrojů nebude zahájeno zpracování DVZ na rekonstrukci
komunikace Za Kovárnou. Z toho důvodu lze finanční prostředky roku 2021 použít na jiné
investiční akci.
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Stavba č. 8588 – TV Malá Ohrada
navýšení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč
Etapa 0006 – Červeňanského. Dokončení komplexní rekonstrukce inženýrských sítí, vozovek
a chodníků a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady.
Navýšení finančních prostředků pro rok 2021 je způsobeno nutností úhrady víceprací na stavbě
Červeňanského.
Stavba č. 8950 - TV Praha 15
navýšení rozpočtu o částku 15 000 tis. Kč
Jedná se o rekonstrukce, sjednocení povrchů komunikací pro pěší, včetně dobudování
chybějícího odvodnění, parkovacích stání, veřejného osvětlení na území Prahy 15 v rámci
zbývajících etap stavby.
Etapa 0010 – Hornoměcholupská.
Etapa 0011 - Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Horní Měcholupy – 1. část.
Etapa 0013 - Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Hostivař – 1. část.
V druhé polovině roku 2020 probíhala stavební činnost u etapy 0011 – H. Měcholupy, 1. část
s tím, že stavba končí v roce 2021. Dále pak zajišťování stavebního povolení stavby u etapy
0010 – Hornoměcholupská a projektovou přípravu etapy 0013.
Na této stavbě byla nutná koordinace prací s akcemi PVS a.s. a PPAS a.s., tím došlo k posunu
realizace vlastní stavební činnosti do roku 2021. Toto vyvolalo i nutnost zajištění vyššího
finančního krytí v roce 2021.
Stavba č. 40020 - TV Letňany
snížení rozpočtu o částku 4 000 tis. Kč
Etapa 0004 – Křivoklátská, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, inženýrských sítí
Etapa 0008 – podchod Veselská, rekonstrukce komunikace a chodníků
Etapa 0009 - Cyklostezka.
Etapa 0010 - Vítkovická a Šumperská,
Etapa 0011 – Komu podél PVA
V druhé polovině roku 2020 probíhala inženýrská činnost pro zajištění etapy 0004 –
Křivoklátská, 0010 Vítkovická a Šumperská a etapy 0011 komunikace podél PVA. U etap 0008
a 0009 řešen proces vyvádění majetku. S ohledem omezených finančních zdrojů nebude
zahájeno zpracování DVZ na rekonstrukci komunikace Křivoklátská. Z toho důvodu lze
finanční prostředky roku 2021 použít na jiné investiční akci.
Stavba č. 40297 - TV Hloubětín
snížení rozpočtu o částku 8 000 tis. Kč
Stavba je rozdělena do řady etap s termínem realizace do roku 2022. Zahrnuje rekonstrukce
komunikací podle schválené objemové studie.
V druhé polovině roku 2020 byla ukončena realizace stavby u etapy 0004,0005, 0006, s tím, že
probíhá průběžná kolaudace těchto tří etap. Dále pak nadále pokračovaly projekční a inženýrské
činnosti u etap 0007, 0008 a 0012 – Milovická. Nově zařazena etapa Hloubětín – Jih.
Předpoklad zahájení stavby Milovická je až ve II. pol. 2021, což umožňuje použití finančních
prostředků na vyrovnání závazků na jiných stavbách.
Stavba č. 40954 - TV Bílá Hora
snížení rozpočtu o částku 1 800 tis. Kč
Havarijní technický stav IS, nevhodné uspořádání dopravního prostoru. Zpracována studie
území, lokalitu rozděluje na sedm samostatných etap. Každá bude řešit jednotlivé stavební
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objekty: komunikace, kanalizaci splaškovou a dešťovou, vodovod, plynovod, rozvody VN a
NN, slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení.
Etapa 0007 Chýňská. Probíhá projektová činnost.
MČ Praha 6 měla další požadavky na rozsah PD a tím došlo ke zpoždění při dokončení přípravy
etapy 0007 – Chýňská, a tím i případného zahájení stavebních prací. S ohledem omezených
finančních zdrojů nebude zahájeno zpracování DVZ na rekonstrukci komunikace Chýňská.
Z toho důvodu lze finanční prostředky roku 2021 použít na jiné investiční akci.
Stavba č. 42811 – Vodovod Botanická zahrada
navýšení rozpočtu o částku 1 300 tis. Kč
Jedná se o výstavbu vodovodu na užitkovou vodu vedeného do areálu Botanické zahrady.
Vodovod bude napájen z odběrného objektu umístěného u břehu Vltavy. Odtud bude trasa
pokračovat přes areál Trojského zámku, projde pod veřejnou komunikací a vstoupí na území
zahrady. V prostoru zahrady bude potrubí napojeno na již zbudovanou část páteřního
areálového vedení a rovněž na stávající zavlažovací systém. V horní části zahrady bude
situován podzemní prefabrikovaný vodojem.
Navýšení finančních prostředků pro rok 2021 je způsobeno nutností úhrady konečné faktury za
práce provedené až v závěru roku 2020 a začátkem roku 2021.
Stavba č. 44409 - TV Praha 9
snížení rozpočtu o částku 2 000 tis. Kč
Etapa 0001 - Oblast Prosek, (Bílkova, Rumburská, Novoborská, Českolipská)
rekonstrukce komunikací, CHO, odvodnění
Etapa 0002 - Oblast Vysočany, (Čihákova, Kovářská, Kovanecká, U školičky, Na Břehu,
Mlékárenská, Freyova) rekonstrukce komunikací, CHO, odvodnění
Etapa 0003 - Oblast Hrdlořezy, ( Mezitraťová ) rekonstrukce komunikací, CHO, odvodnění
Etapa 0004 - Ulice Ke Klíčovu, doplnění IS, SK, DK, povrchy
Etapa 0005 - Ulice Lísková, doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy
Etapa 0006 - Ulice Českobrodská – Hloubětín, doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy
Etapa 0007 - Ulice Českobrodská – Hrdlořezy, doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy
Etapa 0008 - Ulice Za Mostem. Doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy
V druhé polovině roku 2020 zde probíhaly zjišťovací studie a následně příprava VZMR na
zhotovitele projekčních prací u jednotlivých etap.
Na základě požadavku MČ došlo k redukci zahajovaných projektů, tím je možné finanční
prostředky použít na jiné stavbě.
Závěr:
Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 02 celkem o
Snížení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 02 celkem o
Celkem úprava kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 02
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31 300 tis. Kč
31 300 tis. Kč

± 0 Kč

