Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 600
ze dne 30.3.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu a navýšení celkových nákladů v kapitole 02 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 3.4.2020

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 Ing. Petr Hlubuček
R-36107
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 600 ze dne 30. 3. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace
OCP MHMP
Lesy hl.m.Prahy

Číslo akce
0044571
0044771

Název akce
Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží
Lítožnický rybník - hráz
Celkem

Úprava celkových
nákladů (v tis.
Kč)
1 500,00

UZ

ORJ

00
94

0254
0254

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)
-11 678,00
11 678,00
0,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

S platností od 1. 1. 2019 byla ZHMP schválena zřizovací listina příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy,
kde je mj. i nově nastaveno financování prací a činností, které tato organizace pro hl. m. Prahu provádí.
Práce, které byly do 31.12.2018 fakturovány, jsou dle Radou HMP schválené „Metodiky kontroly výdajů
p.o. Lesy hl. m. Prahy“ – usnesení č. 2094 ze dne 28. 8. 2018 nyní financovány příspěvkem, a to buď
neinvestičním příspěvkem schváleným v rámci schvalování rozpočtu Hl. m. Prahy nebo investičním
transferem, schvalovaným Radou HMP v průběhu kalendářního roku, o stejnou částku bude snížen
schválený rozpočet OCP MHMP kapitálových výdajů.
V předkládaném materiálu se jedná o 1 akci investičního charakteru – „Krajinářské úpravy soutoku
Rokytky a Říčanského potoka – realizace objektů SO_A a SO_B“. Jedná se o práce spočívající
v dokončení bezpečnostního přelivu a realizaci patního drénu, dále dokončení hráze u bezpečnostního
přelivu v rámci úprav Lítožnického rybníku. Tento projekt byl připraven OCP MHMP. Projekt budou
realizovat Lesy hl. města Prahy jako běžný dodavatel.
Připravená akce včetně detailního rozpisu a členění tvoří přílohu této důvodové zprávy. Celkové
náklady akce činí 11,678 mil Kč.

Přílohy důvodové zprávy:

Nabídka na provedení prací

