Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 9/44
ze dne 19.9.2019
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace na organizaci akce Den
bez aut 2019 MČ Praha 19, MČ Praha - Dolní Měcholupy a MČ Praha - Újezd a k související
úpravě rozpočtu vlastního hl. města Prahy
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

b e r e n a v ě d o mí
usnesení Rady hl. města Prahy č. 1887 ze dne 9. 9. 2019 k uzavření smlouvy o
poskytnutí podpory na projekt Čistá mobilita pro Prahu mezi SFŽP ČR a hl. městem
Prahou a k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace na
organizaci akce Den bez aut 2019 MČ Praha 19, MČ Praha - Dolní Měcholupy a MČ
Praha - Újezd

II.

schvaluje
poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční účelové dotace MČ Praha 19, MČ
Praha – Dolní Měcholupy a MČ Praha - Újezd dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 26.9.2019

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-7546
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/44 ze dne 19. 9. 2019
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OOP)
Úprava rozpočtu běžných výdajů

Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

POL

MHMP ODO - SK

92909

Běžné výdaje

2299

5166

Městská část Praha 19

0091629000019

Organizace akce Den bez aut 2019

6330

5347

Městská část Praha - Dolní Měcholupy

0091629000029

Organizace akce Den bez aut 2019

6330

Městská část Praha - Újezd

0091629000053

Organizace akce Den bez aut 2019

6330

Celkem

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

0329

-300,00

81

0316

100,00

5347

81

0316

100,00

5347

81

0316

100,00
0,00

Důvodová zpráva k tisku Z-7546
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace na organizaci akce Den bez aut
2019 MČ Praha 19, MČ Praha-Dolní Měcholupy a MČ Praha-Újezd a k související úpravě rozpočtu
vlastního hl. města Prahy

V rámci výzvy č. 11/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu
životního prostředí, kterou vyhlásil Státní fond životního prostředí ČR (dále jen SFŽP) požádalo hl.
město Praha o podporu na realizaci projektu „Čistá mobilita pro Prahu“. Podrobný popis projektu je
v příloze č. 1 této důvodové zprávy. Žádost i rozhodnutí Ministra životního prostředí ČR o poskytnutí
podpory bylo vzato na vědomí Radou HMP usnesením č. 2306 ze dne 30. 8. 2018.
V rámci projednané žádosti o podporu bylo hl. městem Prahou přislíbeno finančně podpořit ty městské
části, které zorganizují ve svém obvodu Den bez aut 2019.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 1 835 831 Kč
(80 % oprávněných nákladů projektu) schválila Rada HMP svým usnesením č. 1887 ze dne 9. 9. 2019.
Stejným usnesením souhlasila Rada HMP s poskytnutím finančních prostředků formou účelové
neinvestiční dotace na organizaci Dne bez aut 2019 ve prospěch Městské části Praha 19, Městské části
Praha-Dolní Měcholupy a Městské části Praha-Újezd.
V této souvislosti je Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládán návrh ke schválení poskytnutí finančních
prostředků formou účelové neinvestiční dotace na organizaci Dne bez aut 2019 ve prospěch Městské
části Praha 19, Městské části Praha-Dolní Měcholupy a Městské části Praha-Újezd. 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; žádost je k nahlédnutí u zpracovatele.
Prostředky jsou převáděny z rozpočtu Odboru dopravy MHMP, kam byly k tomuto účelu přiděleny, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.

ČISTÁ MOBILITA PRO PRAHU
Popis a harmonogram projektu k 1. 7. 2019

Projekt Čistá mobilita pro Prahu (dále jen „ČMPP“) je podporován Státním fondem životního prostředí (dále
jen „poskytovatel“) v rámci výzvy č. 11/2017 Národního programu životního prostředí (prioritní oblast 6.
Environmentální prevence, podoblast 6.1 Environmentální vzdělávání, výchovy a osvěta, podporovaná
aktivita 6. 1. H Osvětové projekty z oblasti čisté mobility).
Žádost hl. města Prahy (dále jen „příjemce“) o podporu realizace projektu ČMPP byla v souladu
s podmínkami Výzvy podána dopisem č. j. 144843/2018 ze dne 25. 1. 2018. Podpora byla poskytnuta na
základě rozhodnutí ministra životního prostředí č. 01621862 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ze
dne 11. 6. 2018 ve výši 1 943 648 Kč, což odpovídalo 80% odhadovaných oprávněných nákladů projektu. Na
základě finální úpravy náplně a rozpočtu projektu k 6. 6. 2019 byla konečná částka podpory stanovena ve
výši 1 835 831 Kč (80% ověřených oprávněných nákladů projektu), povinnost dofinancování 20% nákladů
projektu ve výši 458 958 Kč leží na straně příjemce.
Plnění projektu probíhá dle poskytovatelem schváleného harmonogramu v období červenec 2018 – říjen
2019; současně je finalizována smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem podpory (návrh Smlouvy č.
01621862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR), na jejímž základě bude po
vyúčtování projektu v 11-12/2019 poskytovatelem podpory příjemci zpětně proplaceno 80% uznatelných
nákladů projektu.
Nositelem projektu je Odbor dopravy MHMP (dříve Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP), byla
navázána spolupráce s dalšími odbory MHMP a externími odborníky.

VÝCHODISKA PROJEKTU:
Hlavní město Praha dlouhodobě usiluje o zvýšení podílu tzv. čisté mobility na celkovém výkonu přepravního
systému ve městě, a tím i snížení dopadů motorové dopravy na životní prostředí a kultivaci veřejného
prostoru. V minulých letech byly hlavním městem Prahou přijaty v této oblasti zásadní strategické
dokumenty (poslední je Plán udržitelné mobility Prahy a okolí) - projekt tyto strategie naplňuje a prohlubuje
spolupráci na úrovni městských částí, kde by především mělo spočívat těžiště aktivní podpory čisté mobility.
Aktivity projektu ČMPP doplňují v období jeho realizace dlouhodobý úspěšný projekt hl. města Prahy Čistou
stopou Prahou (dále jen ČSP) zaměřený na propagaci a osvětu v oblasti udržitelné mobility ve městě.
Průběžná komunikace projektu směrem k veřejnosti v maximální míře využívá již etablované komunikační
kanály ČSP, které posiluje o některé další (rozhlasové stanice, minikina) – účinek propagace obou projektů
je tak přirozeně násoben.

OBSAH A CÍLE PROJEKTU:
V rámci plnění projektu je široká veřejnost seznamována s dopady konvenční motorové dopravy na životní
prostředí hlavního města Prahy a potažmo na zdraví jejích obyvatel, následně je informována o možnostech

www.cistoustopou.cz

využití alternativních pohonů (včetně možností využití doprovodné nabíjecí infrastruktury) jako jsou
elektromobily, LPG, CNG a vodík, síti P+R a B+R, a o výhodách veřejné hromadné dopravy, aktivní mobility
a méně známých konceptů sdílení aut/kol a spolujízdy. Cíl této části projektu byl formulován takto: V říjnu
2019 bude 30% řidičů v Praze vědět, že emise z individuální motorové dopravy v Praze významně poškozují
zdraví obyvatel města.
Jedním z nástrojů, jak dospět ke změně chování a vnímání dopravy ve městě jeho obyvateli, je dát jim
možnost zažít fungování „města pro lidi“. Vhodnou příležitostí jsou každoroční oslavy Evropského týdne
mobility vč. akce Den bez aut – organizace těchto happeningů by se s pomocí projektu měla dostat do
kompetence a zájmu městských částí a rozšířit se na více míst ve městě. Podpora městských částí Prahy bude
realizována formou nabídky exkurze na Den bez aut 2018 do Bruselu, vzdělávacích workshopů zaměřených
na sdílení příkladů dobré praxe a průběžných konzultací, dále finanční podporou na zajištění organizace Dne
bez aut 2019. Cílem této části projektu je, aby alespoň 3 městské části Prahy realizovaly ve svém obvodu
aktivity na propagaci a podporu čisté mobility vč. pořádání Dne bez aut 2019.

HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU
Část 1: Celoplošná osvěta v oblasti čisté mobility v Praze
Cíl: Zvýšit povědomí obyvatel o problematice čisté mobility a rozvinout jejich postoje potřebné
k environmentálně odpovědnému chování.
07/2018 – 03/2019












03-10/2019



kompilace relevantních zdrojů a analýza dostupných informací (Analýza
udržitelného plánu mobility Prahy a okolí, PZKO, ÚEK, Ročenky TSK, Ročenky
životního prostředí, odborné studie apod.);
navázání na aktuální strategické dokumenty (národní i pražské) a podpora
jejich cílů v oblasti čisté mobility;
oslovení odborníků a expertů v oblasti rozvoje udržitelné mobility, životního
prostředí a komunikace (spolupráce s MŽP, CDV, ÚAMK, Zahraničními
institucemi, IPR, lékaři, Asociací měst pro cyklisty…);
sběr podkladů pro prezentaci sítě nabíjecí infrastruktury pro e-mobily a další
komunikaci dopravní infrastruktury;
sběr informací z řad veřejnosti v rámci ETM 2018;
realizace Focus Group z cílem zjistit aktuální stav postoje ekonomicky aktivních
osob dojíždějících denně do zaměstnání automobilem k otázce dopadů
dopravy na životní prostředí; cílem bude zjistit hlavní motivaci využití
automobilu a sdělit možnosti/příležitosti změny přepravního módu směrem
k alternativním pohonům, využití kombinované dopravy, veřejné hromadné
dopravy (VHD) nebo aktivní mobility;
vytvoření komunikačních strategií a formulace obsahu osvětové kampaně se
zaměřením na vozidla s alternativním pohonem (ekotromobilita, vodík, LPG –
nabíjecí stanice, problematika parkování, výhody apod.), filtry pevných částic,
výhody VHD a nemotorové dopravy, bikesharingu, carsharingu a konceptech
P+R a B+R;
vytváření infografiky, brožury, krátkého videa, rozhlasového vstupu a dalších
informačních materiálů;

www.cistoustopou.cz





komunikace tématu skrze webové stránky, FB a newsletter Čistou Stopou
Prahou (ČSP) a webového portálu a FB hl. města Prahy zveřejňováním
tematických článků a infografiky, krátkých videí, doplněním knihovny
o informace a zdroje v oblasti dopadů dopravy na životní prostředí
a alternativních způsobů dopravy;
osobní kontakt s veřejností na akcích, distribuce brožury:
o 03/2019 ForBike 2019
o 04/2019 Den Země Praha 20
o 04/2019 Den bez aut Praha 7
o 04/2019 Grand Veteran Praha 8
o 05/2019 E-bike
o 05/2019 Do práce na kole
o 09/2019 Evropský týden mobility (ETM) a Den bez aut (5 lokalit)

04/2019



seminář pro odbornou veřejnost na téma zajišťování městské logistiky
s pomocí cargo kol;

05/2019



měření emisí s odborníky, tisková konference, článek v deníku Metro;

05/2019



cyklovyjížďka po infrastruktuře pro bezmotorovou dopravu (zaměřeno na
státní správu);

06/2019



šíření radio spotu na téma dopady motorové dopravy na životní prostředí
a lidské zdraví;

06/2019



veřejná beseda s odborníky na téma vlivu IAD na kvalitu ovzduší a jeho vliv na
lidské zdraví, zaměřeno na dovoz dětí do školy autem;

09/2019



uvedení letáku propagující čistou mobilitu ve formě novinového výtisku
k distribuci v prostoru určeném veřejnosti pro vyřizování řidičských průkazů
a registru vozidel;

09-10/2019



šíření video spotu na téma dopady motorové dopravy na životní prostředí
a lidské zdraví.

Část 2: Podpora městských částí Prahy
Cíl: Osvěta mezi zaměstnanci a významnými aktéry městských částí a budování jejich motivace k dlouhodobé
podpoře a propagaci čisté mobility na svém území.
08-09 /2018



oslovení všech pražských městských částí, jejich seznámení s projektem,
nabídka spolupráce;

16. - 17. 9. 2018



exkurze na Den bez aut 2018 do Bruselu, Belgie;

10/2018



cyklovyjížďka po infrastruktuře pro bezmotorovou dopravu (zaměřeno na
pracovníky státní správy a samosprávy městských částí);

www.cistoustopou.cz

10/2018 – 10/2019



informační podpora městských částí: nabídka zdrojů informací o problematice
v knihovně ČSP, průběžné konzultace v tématu, podpora zapojených
městských částí při přípravě organizace Dne bez aut 2019;

02/2019



2x odborný seminář zaměřený na tvorbu osvětové kampaně v tématu čisté
mobility, organizaci akce pro veřejnost a sdílení příkladů dobré praxe;

21. 9. 2019



4 městské části Prahy pořádají Den bez aut;

10/2019



setkání městských částí, evaluace akce Den bez aut a projektu ČMPP.

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Karolína Klímová, ODO MHMP
Mgr. Jaroslav Mach, ODO MHMP

karolina.klimova@praha.eu
jaroslav.mach@praha.eu

tel. 236 004 304
tel. 236 004 286

Projekt Hlavního města Prahy ČISTÁ MOBILITA PRO PRAHU je financován Státním fondem životního prostředí České
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.cistoustopou.cz

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1887
ze dne 9.9.2019
k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory na projekt Čistá mobilita pro Prahu mezi SFŽP ČR
a hl. městem Prahou a k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace na
organizaci akce Den bez aut 2019 MČ Praha 19, MČ Praha - Dolní Měcholupy
a MČ Praha - Újezd a k související úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
uzavření Smlouvy č. 01621862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky ve výši 1.835.831 Kč mezi Státním fondem životního prostředí
České republiky se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1, IČO: 00020729 a hlavním
městem Prahou na projekt „Čistá mobilita pro Prahu“ realizovaný v letech 2018 a 2019
ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

souhlasí
1.

s poskytnutím finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace na
organizace akce Den bez aut 2019 MČ Praha 19, MČ Praha - Dolní Měcholupy
a MČ Praha - Újezd dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

2.

s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. primátorovi hl.m. Prahy
1. podepsat smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 18.9.2019
2. náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D.
předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 19.9.2019
3. MHMP - ROZ MHMP
1. v případě schválení návrhu dle bodu II. tohoto usnesení Zastupitelstvem hl.m.
Prahy realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.2. tohoto usnesení

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-33865
Provede:
primátor hl.m. Prahy, náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.,
MHMP - ROZ MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

