
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 27/43 
ze dne  27.5.2021 

k návrhu na změnu charakteru a účelu finančních prostředků ponechaných městským 
částem k čerpání v roce 2021 a úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  změnu charakteru finančních prostředků ponechaných MČ Praha 2 a MČ Praha - 
Klánovice a změnu účelu finančních prostředků ponechaných MČ Praha 13,                 
k čerpání v roce 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 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: 31.5.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9308  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Městská část Návrh na 

změnu

Název akce Číslo  ORG ÚZ ORJ Ponecháno k čerpání v 

roce 2021 (usn. ZHMP 

č. 25/20 ze dne 18. 3. 

2021)

Návrh na změnu  

charakteru / účelu 

Úprava rozpočtu k 

návrhu na  změnu 

charakteru / účelu

Výše dotace  po 

navrhované úpravě

Výše dotace po 

navrhované úpravě - 

rozpočtově

v Kč v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč

ZŠ Londýnská - rekonstrukce 1. etapa 81462 90 0416 6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000,0 0,00 0,0

ZŠ Londýnská - rekonstrukce 1. etapa 81462 118 0416 x 6 000 000,00 6 000,0 6 000 000,00 6 000,0

FZŠ Mezi Školami 2322 - rekonstrukce atria 81471 90 0416 7 000 000,00 -7 000 000,00 -7 000,0 0,00 0,0

FZŠ Mezi Školami 2322 - rekonstrukce sportovního areálu 81471 90 0416 x 7 000 000,00 7 000,0 7 000 000,00 7 000,0

"Adaptační strategie na změnu klimatu" - Studie opatření pro 

zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ 

Klánovice 81398 90 0216 800 000,00 -800 000,00 -800,0 0,00 0,0

"Adaptační strategie na změnu klimatu" - Studie opatření pro 

zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ 

Klánovice 81398 118 0216 x 800 000,00 800,0 800 000,00 800,0

13 800 000,00 0,00 0,00 13 800 000,00 13 800,00

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/43 ze dne 27. 5. 2021

Změna charakteru a účelu dotací ponechaných městským částem k využití v roce 2021

charakteru

účelu

charakteru

MČ Praha 13

Celkem

MČ Praha 2

MČ  Praha - 

Klánovice



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 990 
ze dne  3.5.2021 

k návrhu na změnu charakteru a účelu finančních prostředků ponechaných městským částem    
k čerpání v roce 2021 a úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  se změnou charakteru finančních prostředků ponechaných MČ Praha 2 a MČ Praha 
- Klánovice a se změnou účelu finančních prostředků ponechaných MČ Praha 13,      
k čerpání v roce 2021, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 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 ke schválení návrh dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 27.5.2021 

 

 
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-40115  
Provede: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Důvodová zpráva 

(shodná pro RHMP a ZHMP) 

Usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021 bylo schváleno ponechání nevyčerpaných účelových 

prostředků poskytnutých městským částem HMP z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 (příp. v 

předchozích letech) k využití v roce 2021.  

MČ Praha 2 a MČ Praha – Klánovice byly výše uvedeným usnesením ponechány finanční prostředky na 

následující investiční akce: 

MČ Praha 2: 

„ZŠ Londýnská - rekonstrukce 1. etapa“ 

- dotace ve výši 6 000 000 Kč (ORG 81462) 
 

MČ Praha - Klánovice: 

"Adaptační strategie na změnu klimatu - Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových 

srážek na území MČ Klánovice“ 

- dotace ve výši 800 000 Kč (ORG 81398) 
 

Místostarosta MČ Praha 2 a starostka MČ Praha – Klánovice požádaly o změnu charakteru 

ponechaných dotací (viz příloha č. 1 k důvodové zprávě) na výše uvedené akce, a to z investiční na 

neinvestiční ve stejné výši. Důvodem žádosti je změna charakteru prováděných prací. 

Dále starosta MČ Praha 13 požádal (viz příloha č. 1 k důvodové zprávě) o změnu účelu níže uvedené 

investiční dotace, která byla městské části ponechána k využití na rok 2021 usn. ZHMP č. 25/20 ze dne 

18. 3. 2021. 

Aktuální účel FZŠ Mezi Školami 2322 – rekonstrukce atria 
ORG 

81471 

 

- důvodem žádosti o změnu účelu je havarijní stav sportovního areálu, ve kterém došlo k poničení 
atletické dráhy a fotbalového hřiště kořeny přilehlých stromů. Bude provedena rekonstrukce po-
vrchů obou hřišť a také rekonstruována přilehlá nevyhovující asfaltová plocha na víceúčelové 
hřiště s povrchem z umělého trávníku a workoutové hřiště. 

 

Nový účel 
FZŠ Mezi Školami 2322 – rekonstrukce  
sportovního areálu 

ORG 
81471 

 

 

Radě hl. m. Prahy jsou navrhovány k odsouhlasení a Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení změny 

charakteru a účelu poskytnutých dotací městským částem hl. m. Prahy a s tím související úprava 

rozpočtu výdajů hl. m. Prahy, dle přílohy č. 1 usnesení Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
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