
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 28/48 
ze dne  17.6.2021 

k návrhu na rozšíření účelu a částečnou změnu účelu a charakteru dotace ponechané MČ 
Praha - Koloděje k využití v roce 2021 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

rozšíření účelu a částečnou změnu účelu a charakteru dotace ponechané MČ Praha - 
Koloděje na základě usnesení ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021 k využití v roce 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: 21.6.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9348  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Městská část Název akce  ORG ÚZ Ponecháno k čerpání v 

roce 2021             (usn. 

ZHMP č. 25/20 ze dne 

18. 3. 2021)

Úprava rozpočtu (usn. 

ZHMP č. 25/20 ze dne 

18. 3. 2021)

Návrh na 

částečnou změnu 

účelu/charakteru

Úprava rozpočtu k 

návrhu na částečnou 

změnu účelu/ 

charakteru

Výše ponechaných 

finančních prostředků  

po navrhované 

úpravě

Výše ponech. 

finančních 

prostředků po 

navrhované úpravě - 

rozpočtově

v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč

Údržba zeleně v MČ - park za OÚ a zeleň v k. ú. 

Koloděje - 118 3 000 000,00 3 000,00 -2 300 000,00 -2 300,00 700 000,00 700,00

Vybudování parku 0080822 90 2 350 532,50 2 350,50 2 300 000,00 2 300,00 4 650 532,50 4 650,50

5 350 532,50 5 350,50 0,00 0,00 5 350 532,50 5 350,50Celkem

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/48 ze dne 17. 6. 2021

Rozšíření účelu a částečná změna účelu a charakteru finančních prostředků ponechaných MČ Praha - Koloděje k využití v roce 2021

MČ Praha - Koloděje



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1400 
ze dne  7.6.2021 

k návrhu na rozšíření účelu a částečnou změnu účelu a charakteru dotace ponechané MČ 
Praha - Koloděje k využití v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

s rozšířením účelu a částečnou změnou účelu a charakteru dotace ponechané MČ 
Praha - Koloděje na základě usnesení ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021 k využití v roce 
2021 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: 17.6.2021 

 

 
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-40282  
Provede: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Důvodová zpráva 

(shodná pro RHMP a ZHMP) 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021 ponechání účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha - Koloděje na akci Údržba zeleně v MČ – park za OÚ ve výši 

3 000,00 tis. Kč k využit v roce 2021.  

Vzhledem k tomu, že akce spočívá především ve vybudování nového parku, na jehož zřízení 

obdržela MČ Praha – Koloděje účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy již v roce 

2018, obrátila se nyní starostka MČ Praha – Koloděje na hl. m. Prahu s žádostí o částečnou 

změnu účelu a charakteru ponechané dotace ve výši 2 300,00 tis. Kč, a to na  investiční akci     

č. 80822 – Vybudování parku. Zbývající finanční prostředky ve výši 700,00 tis. Kč budou 

použity jako neinvestiční, tj. v souladu s původním charakterem dotace s tím, že se u této části 

dotace rozšiřuje účel z akce Údržba zeleně v MČ – park za OÚ na akci Údržba zeleně v MČ – 

park za OÚ a zeleň v k. ú. Koloděje. Obě akce by měly být do konce letošního roku ukončeny. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je Radě hl. m. Prahy předkládán k odsouhlasení a 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení návrh na rozšíření účelu a částečnou změnu účelu a 

charakteru dotace ponechané MČ Praha – Koloděje využití v roce 2021 dle přílohy č. 1 

k usnesení.  

  

 

 

 

Příloha 

Žádost MČ Praha – Koloděje ze dne 19. 4. 2021 



   
 

 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KOLODĚJE 

K Jízdárně 9/20, Praha 9 – Koloděje, 190 16 

tel.fax.: 281 971 010 

tel: 281 97 00 50, 603 516 522 

email: angela.moravkova@kolodeje.cz 
 

 

 

V Praze dne 19.4.2021 

Č. j.: MC P-KLDJ 0590/2021 

Vyřizuje: Věra Kozáková 

Tel: 281 970 050 

 

 

 

 

 

Věc: Žádost o změnu v rámci neinvestiční dotace „Údržba zeleně – park za úřadem“  

 

Vážený pane náměstku, 

 

v roce 2020 jsme obdrželi neinvestiční dotaci ve výši Kč 3 000 000,- „Údržba zeleně – park za 

úřadem“. Vzhledem k tomu, že se v převážné většině jedná o vybudování kompletně nového parku, 

žádáme tímto o změnu z neinvestiční dotace na investiční dotaci ve výši Kč 2 300 000,- - „Park za 

úřadem“. U zbylé částky, tj. neinvestiční dotace Kč 700 000,- pak žádáme o rozšíření účelovosti na 

„Údržba zeleně – park za úřadem a zeleň v k.ú. Koloděje“. Jako doplňující informaci uvádíme, že park 

bude v tomto roce vyhotoven a celá dotace bude v letošním roce zrealizována. 

 

Předem děkujeme za spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Angela Morávková v.r. otisk úředního razítka 

starostka MČ Praha – Koloděje 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

kopie: Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování MČ 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY 

Ing. Petr Hlubuček 

náměstek primátora 

Mariánské nám. 2/2 

11000 Praha 1, Staré Město 

mailto:angela.moravkova@kolodeje.cz
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