Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 26/20
ze dne 22.4.2021
k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu hlavního města
Prahy v roce 2021 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí, že
dle § 9 odst. 2 Statutu hl.m. Prahy celková výše všech nesplacených přijatých cizích
zdrojů městské části smí překročit 40 % příjmů schváleného rozpočtu pouze se
souhlasem Zastupitelstva hl.m. Prahy a podíl výdajů na dluhovou službu v poměru
k běžným příjmům, tj. daňovým, nedaňovým příjmům a běžným dotacím po konsolidaci,
nesmí v jednotlivých letech převýšit 15 %

II.

souhlasí s tím, že
výše cizích zdrojů MČ Praha 14 při přijetí návratné finanční výpomoci ve výši 150.000 tis.
Kč z rozpočtu hl.m. Prahy dlouhodobě převýší 40 % příjmů schváleného rozpočtu MČ
Praha 14 na rok 2020, přičemž při přijetí návratné finanční výpomoci ve výši 150.000 tis.
Kč dosáhnou cizí zdroje 84,07 % příjmů schváleného rozpočtu městské části na rok
2020 a při současném naplnění záměru čerpat kontokorentní úvěr ve výši 50.000 tis. Kč
dosáhnou cizí zdroje 99,86 % příjmů schváleného rozpočtu městské části na rok 2020

III.

schvaluje
1.

poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 ve výši 150.000 tis. Kč na
předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu
Životní prostředí a Operačního programu Praha - pól růstu s lhůtou pro navrácení 10
let v ročních splátkách ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

text smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, který je přílohou č. 1 tohoto
usnesení

3.

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v souvislosti s poskytnutím návratné finanční
výpomoci MČ Praha 14 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

IV.

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu III. tohoto usnesení
Termín: 26.4.2021

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-9229
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021
Čj.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Číslo …………./2021
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:
Hlavním městem Prahou

se sídlem v Praze 1, 110 01 Mariánské nám. 2,
zastoupeným primátorem
MUDr. Zdeňkem Hřibem
(dále jen „Město“)

IČO: 00064581
č.ú.: 5157998/6000 u PPF banky, a. s.

a
Městskou částí
Praha 14

se sídlem Bří. Venclíků 1073/8, 198 21, Praha 9
zastoupenou starostou
Mgr. Radkem Vondrou
(dále jen „Městská část“)

IČO: 00231312
č.ú.: 9800050998/6000 u PPF banky a. s.

Čl. I.
1. Město poskytuje Městské části návratnou finanční výpomoc ve výši 150 000 tis. Kč (sto
padesát milionů korun), dále jen „návratná finanční výpomoc“, za účelem předfinancování
výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen
„OPŽP“) a Operačního programu Praha – pól růstu (dále jen „OPPPR“) Energetická renovace
objektu MŠ Korálek, Bobkova 766 (OPŽP), Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko,
Generála Janouška (OPŽP), Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova (OPŽP),
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník (OPŽP), Nové zelené střechy
na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14 (OPŽP), Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen.
Janouška, Praha 14 (OPŽP) a Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice
/OPPPR), uvedené v žádosti o návratnou finanční výpomoc ze dne 26. 2. 2021. Městská část
se zavazuje tohoto účelu dosáhnout v případě projektů realizovaných v rámci OPŽP do
31. 12. 2021 a v případě projektu realizovaného v rámci OPPPR do 31. 12. 2022 s tím, že
ukončení realizace investičních akcí bude doloženo předávacím protokolem nebo
kolaudačním rozhodnutím.
2. Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků je stanovena do 30. 09. 2031.
Čl. II.
1. Město se zavazuje dát příkaz svému peněžnímu ústavu k převodu částky uvedené v čl. I. odst.
1 této smlouvy na účet Městské části č. 9800050998/06000 u PPF banky, a. s., a to do deseti
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
Čl. III.
1. Městská část návratnou finanční výpomoc uvedenou v čl. I této smlouvy přijímá a zavazuje se
ji splatit do 30. 09. 2031 na účet Města č. 5157998/6000 u PPF banky, a. s. v deseti ročních
splátkách, každá ve výši 15 000 tis. Kč (patnáct milionů korun), vždy nejpozději do
30. 09. daného roku. První splátka bude uhrazena Městskou částí na účet Města nejpozději
k 30. 09. 2022.
2. Městská část je povinna Městu prokazatelně doložit naplnění účelu dle čl. I. odst. 1 této
smlouvy nejpozději do 30. 6. 2022 u projektů realizovaných v rámci OPŽP a nejpozději do
30. 6. 2023 u projektu realizovaného v rámci OPPPR a v uvedené lhůtě Městu doložit čerpání
a použití poskytnuté návratné finanční výpomoci k účelu dle čl. I., odst. 1 této smlouvy a to
předávacím protokolem nebo kolaudačním rozhodnutím. V případě nevyužití části, či celé
poskytnuté návratné finanční výpomoci vrátit ve stejné lhůtě Městu na účet uvedený v záhlaví
této smlouvy takto nevyužitou část či celou poskytnutou návratnou finanční výpomoc. V této
souvislosti budou sníženy adekvátně roční splátky dosud nesplacené návratné finanční
výpomoci se zachováním doby splatnosti 10 let.
3. V případě získání finanční podpory z fondů Evropské unie, státního rozpočtu a rozpočtu hl. m.
Prahy na účel uvedený v čl. I. odst. 1 této smlouvy, je Městská část povinna použít tyto
finanční prostředky na vratku části návratné finanční výpomoci odpovídající výši získané
finanční podpory na účet Města č. 5157998/6000 u PPF banky, a. s., a to, pokud by se jednalo
o úhradu nad rámec splátky zapracované ve schváleném rozpočtu neprodleně při obdržení

finančních prostředků, nejpozději však k datu 30. 9. daného roku, při obdržení finančních
prostředků po datu 30. 9. daného roku k 31. 1. následujícího roku. V této souvislosti budou
adekvátně sníženy roční splátky dosud nesplacené návratné finanční výpomoci se zachováním
doby navrácení deset let na základě dodatku k této smlouvě uzavřeného v posledním čtvrtletí
daného roku. Městská část může předčasně splatit návratnou finanční výpomoc na účet Města
č. 5157998/6000 u PPF banky, a. s., a to na základě písemně uplatněné žádosti, nejpozději
k 30. 9. daného roku.
4. V případě, že městská část neuhradí splátku dle Čl. III. odst. 1 ve stanoveném termínu, hlavní
město Praha sníží výši finančních vztahů k městské části z rozpočtu vlastního hlavního města
Prahy schválených na daný rok o částku neprovedené/dlužné splátky a současně ve shodné
výši provede zápočet na dlužnou splátku.
5. Městská část se zavazuje Městu vrátit neprodleně získanou návratnou finanční výpomoc před
tím, než nastanou skutečnosti uvedené v § 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Pokud Městská část v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy nebo přímo použitelným
předpisem EU neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou návratnou finanční výpomoc, je
povinna na základě platebního výměru provést odvod – případně část v rozsahu tohoto
porušení – za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Města dle ustanovení § 22 zákona o
rozpočtových pravidlech (dále jen „odvod“). V případě prodlení s odvodem je Městská část
povinna uhradit Městu penále dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. Městská
část je povinna při odvodu uvádět jako specifický symbol své IČO (identifikační číslo) a jako
variabilní symbol číslo této smlouvy.
Čl. IV.
1. Práva a povinnosti smluvních stran a právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se
řídí ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, popř.
dalšími platnými právními předpisy.
2. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto smlouvu na základě dohody smluvních stran.
Čl. V.
1. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Město obdrží čtyři
vyhotovení a Městská část dvě vyhotovení. Každý stejnopis smlouvy sestává ze čtyř stran
autorizovaného textu. Autorizace se provede otiskem úředního razítka Města v pravém
horním rohu každé strany textu.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, a že smlouva plně vyjadřuje
jejich pravou a svobodnou vůli.
3. V souladu s § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
tímto hlavní město Praha potvrzuje, že poskytnutí návratné finanční výpomoci schválilo
Zastupitelstvo hl. města Prahy usnesením č.
ze dne

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu
a plný text této smlouvy.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí
Město.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.
7. Veškeré změny této smlouvy je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody
smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
V Praze dne …………………….

V Praze dne …………………………….

………………………………….
Město

………………………………………….
Městská část

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 26/20 ze dne 22. 4. 2021

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021
Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

Odbor/Organizace

Číslo akce

ROZ MHMP

Účel / Název akce

ODPA

POL

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Zapojení finančních prostředků k poskytnutí návratné
fin. výpomoci MČ

0000

8115

8

1016

150 000,00

Celkem

150 000,00

Úprava rozpočtu výdajů - pol. 5347 - poskytnutí návratné fin. výpomoci MČ Praha 14

Městská část

MČ Praha 14

Číslo akce

Účel / Název akce

Návratná finanční výpomoc na předfinancování
0091642000014 výdajů na projekty realizované v rámci OPŽP a OPPPR
Celkem

ODPA

POL

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

6330

5347

8

1016

150 000,00
150 000,00

Důvodová zpráva
(pro RHMP i ZHMP)
Starosta MČ Praha 14 požádal o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m.
Prahy ve výši 150 000 tis. Kč na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci
Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a Operačního programu
Praha – Pól růstu (dále jen „OPPPR“) (viz příloha č. 1 k důvodové zprávě) splatné do
30. 11. 2031 v deseti ročních splátkách ve výši 15 000 tis. Kč, vždy nejpozději k 30. 11. daného
roku. První splátka by byla uhrazena městskou části na účet hl. m. Prahy nejpozději
k 30. 11. 2022.
Žádost žadatele splnila zákonné náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Městská část v roce 2020 podala v rámci OPŽP a OPPPR žádosti o podporu na projekty, které
byly následně vybrány k financování. Na tyto akce je zpracována projektová dokumentace pro
provedení stavby a v 1. čtvrtletí t. r. by měla být zahájena výběrová řízení na zhotovitele. Jedná
se o projekty:
- Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766 (OPŽP)
- Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška (OPŽP)
- Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova (OPŽP)
Cílem projektů je vybudovat automatický systém nucené výměny vzduchu včetně rekuperace
odpadního tepla, čímž dojde především k potřebné výměně vzduchu na základě měření
koncentrace CO2 a současně díky rekuperaci odpadního tepla i k úsporám tepelné energie.
- Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník (OPŽP)
Cílem projektu je vybudovat decentralizovaný automatický systém nucené výměny vzduchu
v ordinacích a čekárnách včetně rekuperace odpadního tepla. Tím dojde především k potřebné
výměně vzduchu na základě měření koncentrace CO2 a současně díky rekuperaci odpadního
tepla i k úsporám tepelné energie, což v kombinaci s hydraulickým vyvážením otopné soustavy
a dodržováním energetického managementu povede ke snížení spotřeby tepelné energie.
Současně budou do VZT jednotek doplněny chladící moduly, které zajistí v prostorách
polikliniky přijatelnou teplotu v letních měsících.
Realizace projektů energetických renovací objektů je naplánována na období letních prázdnin
s ukončením nejpozději do 31. 12. 2021.
Celkové náklady na realizaci projektů energetických renovací
(z toho celkové způsobilé výdaje dle žádosti o podporu z OPŽP
Předpokládaná podpora ze SFŽP a EU
Předpokládaná dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy z rezervy
na spolufinancování projektů EU/EHP
Předpokládané vlastní zdroje MČ

32 720 tis. Kč
19 069 tis. Kč)
13 348 tis. Kč
9 686 tis. Kč
9 686 tis. Kč

- Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14 (OPŽP)
- Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14 (OPŽP)
Cílem projektů je změna konstrukcí střech na vegetační zelené střechy a instalace akumulačních
nádrží, které umožní zadržení srážkové vody a omezení a zpomalení jejich odtoku do

kanalizace. Zahájení realizace akcí se předpokládá 1. 6. 2021 a ukončení nejpozději do
31. 12. 2021.
Celkové náklady na realizaci projektů zelených střech
(z toho celkové způsobilé výdaje dle žádosti o podporu z OPŽP
Předpokládaná podpora ze SFŽP a EU
Předpokládaná dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy z rezervy
na spolufinancování projektů EU/EHP
Předpokládané vlastní zdroje MČ

60 097 tis. Kč
60 097 tis. Kč)
51 083 tis. Kč
4 507 tis. Kč
4 507 tis. Kč

- Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice (OPPPR)
Cílem projektu je vybudovat nový objekt určený pro provoz centra, které bude odpovídat
potřebám nestátní neziskové organizace pro poskytování a zajišťování registrovaných služeb a
aktivit komunitního centra a současně odpovídat potřebám cílových skupin.
Předpokládaný termín zahájení stavby je 2. pololetí 2021. Předpokládaný termín ukončení
realizace je 31. 12. 2022.
Celkové náklady na realizaci
(z toho celkové způsobilé výdaje dle žádosti o podporu z OPPPR
Předpokládaná podpora z EU a rozpočtu hl. m. Prahy
Předpokládané vlastní zdroje MČ

60 032 tis. Kč
15 000 tis. Kč)
13 500 tis. Kč
46 532 tis. Kč

Jelikož jsou způsobilé výdaje u projektů financovaných z OPŽP a OPPPR propláceny příjemci
postupně dle předložených a schválených žádostí o platbu a zpráv o realizaci projektu po
předložení relevantních účetních dokladů a jelikož v současné době není MČ schopna
plánované výdaje pokrýt ze svého rozpočtu, požádal starosta městské části o návratnou finanční
výpomoc. V případě získání finanční podpory z fondů Evropské unie, státního rozpočtu a
rozpočtu hl. m. Prahy na předmětné projekty bude městská část povinna použít tyto finanční
prostředky na vratku části návratné finanční výpomoci odpovídající výši získané finanční
podpory.
Dle § 9 odst. 2 Statutu hl. m. Prahy celková výše všech nesplacených přijatých cizích zdrojů
městské části smí překročit 40 % příjmů schváleného rozpočtu pouze se souhlasem
Zastupitelstva hl. m. Prahy a podíl výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným příjmům, tj.
daňovým, nedaňovým příjmům a běžným dotacím po konsolidaci, nesmí v jednotlivých letech
převýšit 15 %.
MČ Praha 14 vykazuje příjmy schváleného rozpočtu na rok 2020 ve výši 318 858,5 tis. Kč,
z toho činí daňové příjmy 50 098,5 tis. Kč, nedaňové příjmy 6 479,0 tis. Kč a přijaté transfery
262 281,0 tis. Kč, z toho převody z vlastních fondů činí 55 000 tis. Kč. Zastupitelstvo MČ
dosud neschválilo rozpočet na rok 2021, neboť s ohledem na epidemiologickou situaci bylo
březnové jednání ZMČ, na kterém měl být rozpočet MČ na rok 2021 projednán, zrušeno a
posunuto na konec měsíce dubna. Z tohoto důvodu MČ hospodaří dle rozpočtového provizoria
schváleného usnesením ZMČ č. 61/ZMČ/2020 ze dne 15. 12. 2020.
Při přijetí návratné finanční výpomoci ve výši 150 000 tis. Kč celková výše všech nesplacených
cizích zdrojů dosáhne 84,07 % příjmů schváleného rozpočtu městské části na rok 2020, neboť
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v roce 2019 poskytnutí návratných finančních výpomocí
MČ Praha 14, a to

- na základě usnesení č. 6/22 ze dne 25. 4. 2019 ve výši 86,5 mil. Kč na předfinancování výdajů
na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci OPŽP. V roce 2021 zbývá
MČ splatit k 28. 2 2021 částku ve výši 10 586,9 tis. Kč,
- na základě usnesení č. 8/61 ze dne 21. 6. 2019 ve výši 130 mil. Kč na předfinancování výdajů
na projekt Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor
(realizovaný v rámci OPPPR). MČ zbývá splatit k 28. 2. 2021 částku ve výši 107 492,3 tis. Kč,
roční splátka činí 13 mil. Kč, přičemž poslední splátka by měla dle smlouvy proběhnout v roce
2029.
Městská část Praha 14 rovněž oznámila hl. m. Praze v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm.
b) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy (dále jen „Statut hl. m.
Prahy“) záměr přijmout v roce 2021 kontokorentní úvěr ve výši 50 mil. Kč (tato žádost byla
řešena samostatným tiskem a Rada hl. m. Prahy vzala tento záměr usnesením č. 550 ze dne
15. 3. 2021 na vědomí). Městská část použije úvěr především k dočasnému krytí provozních
potřeb, případně na předfinancování vybraných investičních akcí.
Kontokorentní úvěr do limitu 50 mil. Kč poskytne městské části PPF banka, a. s. Maximální
doba splatnosti úvěru je stanovena na 29. 12. 2023. Úroková sazba bude činit 1M PRIBOR +
marže úvěru 0 % p. a. za předpokladu, že průměrný zůstatek všech účtů MČ (platebních i
neplatebních) vedených u banky za kalendářní měsíc bude vyšší než 300 mil. Kč. V opačném
případě bude činit marže úvěru 0,36 % p. a. Městská část bude povinna platit tyto úroky vždy
k poslednímu dni příslušného úrokového období, přičemž délka tohoto období je stanovena na
jeden kalendářní měsíc. Úvěrový rámec poskytne banka městské části bez zajištění, sankční
úroky v případě nečerpání kontokorentního úvěru jsou stanoveny ve výši 0 %.
Při přijetí návratné finanční výpomoci ve výši 150 000 tis. Kč a při čerpání výše uvedeného
kontokorentního úvěru ve výši 50 000 tis. Kč celková výše všech nesplacených cizích zdrojů
městské části dosáhne 99,86 % příjmů schváleného rozpočtu městské části na rok 2020.
V příloze k usnesení Rady hl. m. Prahy je předložen k odsouhlasení a v příloze k usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy ke schválení návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 14 na předfinancování výdajů
na projekty realizované v rámci OPŽP a OPPPR. V této smlouvě je zejména navrhováno:
- poskytnout městské části Praha 14 návratnou finanční výpomoc ve výši 150 mil. Kč se
splatností 10 let
- městské části splatit návratnou finanční výpomoc v 10 splátkách, první splátka bude
uskutečněna k 30. 09. 2022 ve výši 15 mil. Kč, každá následující vždy k 30.09. daného
roku ve stejné výši, termín poslední splátky tak bude v roce 2031
- termín pro dokončení akce je stanoven do 31. 12. 2021 (projekty realizované v rámci
OPŽP), resp. do 31. 12. 2022 (projekt realizovaný v rámci OPPPR)
Z výše uvedeného důvodu je Radě hlavního města Prahy předkládán k odsouhlasení a následně
Zastupitelstvu hlavního města Prahy ke schválení návrh na poskytnutí návratné finanční
výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 150 000 tis. Kč na
předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci OPŽP a OPPPR z dočasně volných
zdrojů hl. m. Prahy (kap. 1016, pol. 8115) s tím, že cizí zdroje dlouhodobě překročí 40 % příjmů
schváleného rozpočtu městské části na rok 2020.

Příloha
Žádost MČ Praha 14 o poskytnutí návratné finanční výpomoci a prohlášení k poměru ročních
výdajů na dluhovou službu k běžným výdajům
Usnesení ZMČ Praha 14 č. 62/ZMČ/2020 ze dne 15. 12. 2020 a RMČ č. 92/RMČ/2021 ze dne
22. 2. 2021
Přehled financování investičních akcí (projektů) zahrnutých do žádosti o návratné finanční
výpomoci

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 726
ze dne 12.4.2021
k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu
hlavního města Prahy na rok 2021 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

bere na vědomí, že
1.

dle § 9 odst. 2 Statutu hl.m. Prahy celková výše všech nesplacených přijatých cizích
zdrojů městské části smí překročit 40 % příjmů schváleného rozpočtu pouze se
souhlasem Zastupitelstva hl.m. Prahy a podíl výdajů na dluhovou službu v poměru
k běžným příjmům, tj. daňovým, nedaňovým příjmům a běžným dotacím po
konsolidaci, nesmí v jednotlivých letech převýšit 15 %

2.

výše cizích zdrojů MČ Praha 14 při přijetí návratné finanční výpomoci ve výši
150.000 tis. Kč z rozpočtu hl.m. Prahy dlouhodobě převýší 40 % příjmů schváleného
rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020, přičemž při přijetí návratné finanční
výpomoci ve výši 150.000 tis. Kč dosáhnou cizí zdroje 84,07 % příjmů schváleného
rozpočtu městské části a při současném naplnění záměru čerpat kontokorentní úvěr
ve výši 50.000 tis. Kč dosáhnou cizí zdroje 99,86 % příjmů schváleného rozpočtu
městské části na rok 2020

souhlasí
1.

s poskytnutím návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 ve výši 150.000 tis. Kč na
předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu
Životní prostředí a Operačního programu Praha - pól růstu s lhůtou pro navrácení 10
let v ročních splátkách ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

s textem smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, který je přílohou č. 1
tohoto usnesení

3.

s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v souvislosti s poskytnutím návratné
finanční výpomoci MČ Praha 14 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A.
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrhy dle bodu I. a II. tohoto usnesení
Termín: 22.4.2021
2. primátorovi hl.m. Prahy
1. po schválení bodu II. tohoto usnesení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy podepsat
smlouvu o návratné finanční výpomoci dle bodu II.2. tohoto usnesení
Termín: 21.5.2021

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

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
R-39843
náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A., primátor hl.m. Prahy
odborům MHMP

