
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/31 
ze dne  9.9.2021 

k poskytnutí účelových dotací městským částem na majetkoprávní vypořádání při přípravě 
komunikací a k úpravě rozpočtu v kap. 03 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí účelových dotací na majetkoprávní vypořádání při přípravě komunikací 
pro městské části dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2021 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: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9628  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

MHMP-ODO 0092909 zapojení prostředků z přijatých dividend 0000 8115 023 0329 78 132,10

C e l k e m 78 132,10

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

MHMP-ODO 0092909 Bežné výdaje odboru ODO 0000 0329 78 132,10

MHMP-ODO 0092909 Bežné výdaje odboru ODO 0000 0329 -78 132,10

C e l k e m 0,00

                                  III. Úprava rozpočtu  běžných/kapitálových výdajů - pol. 5347/6363 - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)

MČ Praha 18 0081686 Ul. Veselská - výkup pozemků 28 350,30

MČ Praha 19 0081687 Drážní stezky (A279) - výkup pozemků 5 000,00

MČ Praha 22 0081688 P+R Františka Diviše - výkup pozemků 7 000,00

MČ Praha Čakovice 0081689 Vlečka Čakovice - výkup pozemků 17 000,00

MČ Praha Satalice 0081690 IX. Etapa Severovýchodní cyklomagistrály (A44) - výkup pozemků 20 281,80

MČ Praha Vinoř 0081691 Cyklostezka A50 - výkup pozemků 500,00

C e l k e m 78 132,10

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

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
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  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Číslo akceOdbor/Organizace

Odbor/Organizace

POL

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/31 ze dne 9. 9. 2021

UZODPA



Důvodová zpráva k Z-9628 
 
 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy a poskytnutí účelových 
investičních dotací Městským částem Praha 18, Praha 19, Praha 22, Praha – Čakovice, Praha – Satalice, 
Praha – Vinoř. Finanční prostředky v celkové výší 78 132 100 Kč budou určeny na majetkoprávní 
vypořádání při přípravě komunikací. Přehled připravovaných akcí je uveden v příloze č. 1 tohoto 
usnesení, podrobnější specifikace záměrů je uvedena v žádostech dotčených městských částí, které 
jsou přílohou č. 1 – 6 této důvodové zprávy. Městské části požádaly o dotaci z důvodu konkrétních 
investičních akcí s tím, že nabyté pozemky slouží k realizaci uvedených akcí. K finančnímu krytí je 
navrženo zapojení přijatých dividend hl. m. Prahy. 
 
Rozvoj aktivní dopravy hl. m. Praha dlouhodobě podporuje vzhledem k pozitivním dopadům na životní 
prostředí, mobilitu a zdraví obyvatel. Podpora aktivní dopravy je v souladu s Plánem udržitelné mobility 
Prahy a okolí, který byl schválen v Zastupitelstvu hl. m. Prahy v květnu roku 2019. Výhodou projektové 
přípravy ze strany městských částí je místní znalost, schopnost lépe připravit majetkoprávní vypořádání 
v dohodě s místními vlastníky a zajistit projednání s dotčenými orgány státní správy. Předpokládá se 
aktivní přístup městských částí vzhledem k tomu, že se jedná o jimi připravované akce. 
 
Dotace je poskytována na základě žádosti příslušné městské části v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která specifikuje 
konkrétní účel, náklady a na co bude použita; žádosti jsou k nahlédnutí u zpracovatele. 











































































 

Adresa: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř               Bankovní spojení:  ČSOB  274958902/0300 

IČ:   00 240 982, DIČ: CZ00240982                                                               ID datová schránka: m5pbt2p 

   

Městská část Praha – Vinoř 

starosta 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

Vážený pane náměstku primátora Scheinherre, 

naše MČ Praha-Vinoř zajišťuje přípravné a projekční práce pro cyklostezku A50 v severovýchodním 

kvadrantu Prahy. Za tímto účel jsme dostali dotaci 6 mil. Kč, které posloužily na projekční přípravu a 

inženýring komplikované lávky přes dálnici D10 u Horních Počernic i pro přípravu podchodu pod 

železniční tratí Praha-Lysá nad Labem. Také jsme nechali geodeticky zaměřit 8km cyklostezky a 

tendrujeme projekční práce na jednodušších (rovinatých) částech cyklostezky. 

Nyní se dostáváme i k řešení majetkoprávních vztahů a dovoluji si vás tímto požádat o navýšení dotace 

o 2 mil. Kč. To nám umožní dokončit projektovou přípravu a v příštím roce může nastat realizace 

prvních částí cyklostezky a zároveň abychom se pokusili vykoupit některé klíčové pozemky. Ty mají 

bezprostřední vliv na vedení trasy. Jako příklad uvádím pozemek 1546/2 k. ú. Vinoř, o jehož odprodeji 

jednáme s majitelem více jak rok. 

Děkuji za vaši vstřícnost a těším se na další spolupráci, a hlavně na brzo dokončenou cyklostezku A50, 

která bude páteřní komunikací bezmotorové dopravy v oblasti MČ Vinoř, Kbely, Čakovice, Satalice 

Horní Počernice a dalších. 

S pozdravem 

 
 
 
 
Ing. Michal Biskup 
starosta 

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. 
náměstek primátora pro oblast dopravy 
Mariánské nám. 2/2  
110 00 Praha 1 - Staré Město 

naše čj.: 71/2021    vyřizuje: M. Nová 

ze dne: 26.07.2021    e.mail: tajemnik@praha-vinor.cz 
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Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2031 
ze dne  30.8.2021 

k poskytnutí účelových dotací městským částem na majetkoprávní vypořádání při přípravě 
komunikací a k úpravě rozpočtu v kap. 03 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím účelových dotací na majetkoprávní vypořádání při přípravě 
komunikací pro městské části dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  s úpravou rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D. 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 9.9.2021 

2.  MHMP - ODO MHMP 

1.  sledovat využití účelových dotací a postup realizace akcí dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: průběžně 

 

 
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-41486  
Provede: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., MHMP - ODO MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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