Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2995
ze dne 21.12.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 Doprava a navýšení celkových
nákladů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

plán realizace investic zajišťovaný Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s.
dle přílohy č. 2 tohoto usnsení

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 23.12.2020

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. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
R-38953
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2995 ze dne 21. 12. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

MHMP - ODO SK

Číslo akce

Účel / Název akce

0006046

Příprava staveb

0044156

Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubětína

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
1 500,00
-5 200,00

329
0044629

Rekonstrukce SSZ

0045374

Zelená, předprostor Dejvického div., P6

Celkem

3 500,00
2 700,00

200,00
0,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Předmětem tohoto návrhu je požadavek na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - ODO
SK, kapitola 03 – Doprava, pro činnosti zajišťované TSK hl. m. Prahy, a. s. (dále jen „TSK“).
Vzhledem k tomu, že v období stavební sezóny byl průběh zajišťování některých akcí pozitivně
či negativně ovlivněn různými okolnostmi, je navrženo přerozdělení finančních prostředků
alokovaných v rozpočtu tak, aby byly co nejúčelněji využity.
K zajištění financování vybraných investičních akcí v požadovaném rozsahu budou
využity finanční prostředky původně určené na financování akcí, které nebudou v důsledku
objektivních důvodů v roce 2020 v požadovaném rozsahu čerpány.
Finanční prostředky budou využity na financování níže uvedených akcí.
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Zvýšení celkem

5 200,00 tis. Kč

Snížení celkem

– 5 200,00 tis. Kč

0006046

Příprava staveb

1 500,00 tis. Kč

Technický popis akce:
Předmětem akce je příprava nových akcí, a to v závislosti na předpokladu realizace dle
střednědobého výhledu. V rámci přípravy jsou zajišťovány projektové práce včetně zajištění
příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci, nezbytné
průzkumy a diagnostiky.
Aktuální stav akce:
Výše schváleného rozpočtu na rok 2020 vycházela z původně předpokládaných nákladů na
přípravu dílčích akcí, jejichž výčet byl dle požadavků HMP v průběhu roku doplňován a příprava
byla zahajována.
V současné době jsou dokončovány projektové práce na akcích: Smetanovo nábř., Čapadlo a
Most, depo metra Kačerov Y524, které by proti původnímu předpokladu mohly být dokončeny
a předány a převzaty již v letošním roce. V takovém případě by mohlo dojít k překročení částky
alokované v upraveném rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků bude použito na dokončení zasmluvněných služeb souvisejících
s přípravou dílčích akcí, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na
zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla.
0044156

Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubětína

– 5 200,00 tis. Kč

Technický popis akce:
Předmětem akce je revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína. V rámci stavby dojde k
rekonstrukci plochy náměstí. Zpevněné plochy náměstí budou dlážděny a náměstí bude doplněno
o vodní prvek, mobiliář, dětské hřiště a zeleň. Dojde k úpravě odvodnění, přeložce plynovodu a
vodovodu.
Aktuální stav akce:
Dokončuje se příprava akce. Z důvodu prodloužení procesních úkonů při zajišťování stanovisek
a rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy a dalších institucí nebyla zpracována
projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v původně předpokládaném termínu. V důsledku
toho došlo k posunu procesu výběru zhotovitele stavebních prací a k jejich realizaci nebude

v letošním roce přistoupeno. Termín zahájení stavebních prací byl rovněž ovlivněn prodloužením
úkonů vedoucích k vydání pravomocného stavebního povolení, které není v současné době
k dispozici.
Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na
financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením
0044629

Rekonstrukce SSZ

3 500,00 tis. Kč

Technický popis akce:
Předmětem akce jsou stavební úpravy vyvolané rekonstrukcí stávajícího SSZ a dodávkami
nových SSZ realizovaných na základě Projektu Praha, příprava a realizace jednotlivých dílčích
akcí je koordinována a navazuje na probíhající činnosti uskutečňované v rámci Projektu Praha.
Aktuální stav akce:
V průběhu realizace stavebních prací byly řešeny změny během výstavby, které nebylo možno
v období přípravy akce předvídat, týkající se akcí realizovaných na křižovatkách Vršovická –
Litevská v Praze 10 a Poděbradská – Hloubětínská v Praze 9. Dále byla proti původnímu
předpokladu zahájena příprava dalších dílčích akcí u křižovatek Argentinská – Plynární v Praze 7
a Čimická – K Pazderkám v Praze 9.
Navýšení finančních prostředků bude použito na provedení zasmluvněných stavebních prací
včetně zajištění souvisejících odborných služeb, na dokončení zasmluvněných služeb
souvisejících s přípravou dílčích akcí, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou
činnost a na zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla.
0045374

Zelená, předprostor Dejvického div., P6

200,00 tis. Kč

Technický popis akce:
Předmětem akce je úprava veřejného prostoru v ul. Zelená před Dejvickým divadlem spočívající
ve zúžení stávajícího chodníku a předláždění mozaikovou dlažbou, vytvoření odpočinkové zóny
s lavičkami a gabiony vyplněnými zelení s oblázkovými ostrůvky s valouny a zatravněnou
plochou, a to dle projektové dokumentace zajišťované budoucím správcem (MČ Praha 6).
Aktuální stav akce:
V průběhu realizace stavebních prací byly řešeny změny během výstavby, které nebylo možno
v období přípravy akce předvídat, spočívající v navýšení provedené plochy dlažby a asfaltové
plochy dle skutečného zaměření stavby a v doplnění mobiliáře dle požadavku budoucího správce.
Navýšení finančních prostředků bude použito na provedení zasmluvněných stavebních prací a
zajištění souvisejících odborných služeb.

