
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2030 
ze dne  30.8.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2021 v kap. 03 - Doprava 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 3.9.2021 

 

 
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 Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-41305  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

INV MHMP 0040759 Multifunkční oper. stř. Malovanka      000000722 0321 -27 000,00

INV MHMP 0040759 Multifunkční oper. stř. Malovanka      000000000 0321 -55 500,00

INV MHMP 0042932 P+R Černý Most III. 000000000 0321 55 500,00

INV MHMP 0042932 P+R Černý Most III. 000000722 0321 27 000,00

C e l k e m 0,00

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJOdbor/Organizace

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. 

Kč)

Příloha č. 1  k usnesení Rady HMP č. 2030 ze dne 30. 8. 2021

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 
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D ů v o d o v á     z p r á v a 

 

Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu INV MHMP 

u investičních akcí v kapitole 03 – Doprava: 

 

Stavba č. 0040759 - Multifunkční oper. stř. Malovanka                                                      

snížení rozpočtu o částku 82 500 tis. Kč  

 

Snížení rozpočtu o částku 82 500 tis. Kč, z toho 27 000 tis. Kč s ÚZ 0722 – úvěrový rámec.  

V současné době lze u této stavby snížit finanční prostředky rozpočtu na rok 2021. Následně 

po ukončení veřejné zakázky a výběru zhotovitele stavby (před uzavřením smlouvy) bude nutné 

upravit rozpočet této stavby, a to jako součást tisku k návrhu na schválení zhotovitele stavby. 

 

 

Stavba č. 0042932 - P+R Černý Most III.               

navýšení rozpočtu o částku 82 500 tis. Kč 

 

V průběhu přípravy a realizace stavby měly na výši investičních nákladů výrazný vliv tyto 

faktory: 

- rozsáhlé výkupy pozemků pro stavbu parkovací domu a pozemků komunikací pro 

příjezd k parkovacímu domu 

- rozsáhlé výkupy stavby komunikací pro příjezd k parkovacímu domu, s chodníky, 

veřejným osvětlením a dešťovou kanalizací 

- vysoutěžená cena na realizaci stavebních prací pro stavbu parkovacího domu 

- převedení realizace dvou světelných křižovatek při ulici bezejmenná NN4142, pro 

parkovací dům, z gesce TSK hl.m.Prahy do gesce HMP-INV MHMP 

- nutnost sanace a postavení nové vozovky bezejmenná NN4142 na základě odhalení 

stavu podloží při zahájení zemních prací pro přeložky inženýrských sítí a zpracování 

návazných geotechnických posudků  

- souhrn technických změn stavby parkovacího domu pro zvýšení jeho technické úrovně 

 

Smlouva o dílo na zhotovení stavby č. 42932 P+R Černý Most III. byla uzavřena v březnu 2020 

s cenou 498 817 437,02 Kč bez DPH resp. 603 569 098,79 Kč, včetně DPH.  

Stavba parkovacího domu o kapacitě 880 parkovacích stání, v Praze 20, při ulici Chlumecká, 

byla zahájena v červenci 2020. Stavební práce probíhají v souladu s harmonogramem, který je 

závaznou součástí smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Dokončení stavby se předpokládá v 

říjnu 2021. 

V průběhu stavebních prací bylo nutné realizovat řadu změn technického řešení ve prospěch 

kvality, účelnosti, životnosti a dalších významných parametrů díla. Došlo rovněž k rozšíření 

předmětu díla z důvodu převodu investorství některých objektů, jmenovitě dvou světelně 

řízených křižovatek z gesce TSK hl. m. Prahy pod gesci INV MHMP.   

Všechny tyto změny jsou obsaženy v příslušných dodatcích smlouvy o dílo, uzavřených v době 

po schválení rozpočtu na rok 2021: Dodatek č. 1 byl uzavřen v prosinci 2020, dodatek č. 2 byl 

uzavřen v březnu 2021. Dodatek č. 3 je před uzavřením, kdy již byl odsouhlasen příslušným 

zástupcem ředitele MHMP, dále příslušným správcem rozpočtové kapitoly a jeho příslušné 

změnové listy byly ze strany investora potvrzeny. Závěrečný dodatek č. 4 je v procesu 

projednávání mezi účastníky výstavby. Všechny dodatky byly řešeny podle příslušných 

ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména § 222, a v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo, zejména Část III. čl. 4 

Vyhrazená změna díla a čl. 5 Změny díla a dále Část VI. čl. 13 Zvláštní povinnosti zhotovitele. 
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Předpokládaná cena dodatků č. 1. – 4. činí celkem 5,7 % z ceny díla (34 000 tis. Kč včetně 

DPH). 

 

Navýšení rozpočtu na investiční akci č. 42932 P+R Černý Most III. na rok 2021 o částku 

82 500 tis. Kč vyplývá z komplexního finančně-technického propočtu celkových nákladů 

stavby. 

V celkových nákladech stavby jsou zahrnuty veškeré stávající smluvní závazky, i 

předpokládané smluvní závazky. 

Investiční akce je vedena pod č. akce 42932 P+R Černý Most III. a profinancovanost na této 

stavbě k 31. 7. 2021 je 306 562 314,74 Kč. Nyní zbývá do konce stavby profinancovat 168 979 

584,00 Kč (Příloha č. 1 důvodové zprávy). 
 

Dále byla na tuto investiční akci schválena a poskytnuta dotace z OP PPR, která je vedena pod 

č. investiční akce 2341037 Výstavba P+R Černý Most v celkové výši 323 911 053 Kč a byla 

již v plné výši vyčerpána. Dotace je poskytována ex-post a poslední žádost o platbu bude 

podána k 31. 8. 2021. 

 

 

Z á v ě r : 

Celkem úprava kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 03  ± 0 Kč 
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