
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2405 
ze dne  4.10.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti se změnou kapitoly v rozpočtovém opatření k přijetí 
finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtu hl. m. Prahy a poskytnutí investiční 

účelové dotace MČ Praha 14 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v souvislosti se 
změnou kapitoly v rozpočtovém opatření k přijetí finančních prostředků ze státního 
rozpočtu do rozpočtu hl. m. Prahy a poskytnutí investiční účelové dotace MČ Praha 14 
na projekt č. 15330 - EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25 na základě 
usnesení Rady HMP č. 1500 ze dne 14. 6. 2021 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 8.10.2021 

 

 
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-41816  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2405 ze dne 4. 10. 2021

Úprava 

rozpočtu

 (v tis. Kč)

ROZ MHMP 0015330050059 4216 106515974 0416 -1 908,1

ROZ MHMP 0015330050059 4216 106515974 0216 1 908,1

0,0

Úprava 

Městská část Číslo akce Účel / rozpočtu

Název akce ODPA UZ  (v tis. Kč)

Praha 14 0015330000014

EU - Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 

25 (projekt 

č.CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0008853)

6330 6363 15974 0416 -1 908,1

Praha 14 0015330000014

EU - Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 

25 (projekt 

č.CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0008853)

6330 6363 15974 0216 1 908,1

C e l k e m 0,0

POL ORJ

Úprava rozpočtu  kapitálových výdajů - pol. 6363 - poskytnutí investiční účelové dotace MČ Praha 14 (strana DAL)

C e l k e m

ORJ

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020           

program č. 115 310 - prostředky EU

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu 

Úprava rozpočtu příjmů  (strana MD)

 Název / ÚZOdbor

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020           

program č. 115 310 - prostředky EU

Org. POL UZ



Důvodová zpráva 

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1500 ze dne 14. 6. 2021 poskytnutí investiční účelové 

dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí městské části Praha 14 v rámci 

Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 ve výši 1 908 081,39 Kč (rozpočtově 

1 908,1 tis. Kč) na projekt č. 15330 - EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25 

(projekt č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0008853) z kapitoly 04 – Školství, mládež a sport. Výdaj byl 

rozpočtován na této kapitole, neboť se jednalo o úpravy okolí objektu základní školy. 

V loňském roce MČ Praha 14 na tento projekt obdržela na základě usnesení ZHMP č. 16/23 ze 

dne 16. 4. 2020 investiční účelovou dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 1016 (§ 6409) 

– rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 8 665 tis. Kč. Výdaj byl rozpočtován v kapitole 

02 – Městská infrastruktura, neboť cílem projektu bylo především provést úpravy stávajících zelených 

ploch venkovního areálu základní školy, které povedou k šetrnému hospodaření s dešťovou vodou. 

Radě hlavního města Prahy je předkládán materiál ke schválení úpravy rozpočtu příjmů 

vlastního hlavního města Prahy a kapitálových výdajů ve struktuře uvedené v příloze č. 1 

k usnesení za účelem sjednocení kapitol (ORJ), na kterých jsou rozpočtovány v roce 2020 a 

2021 výdaje vztahující se k předmětnému projektu, který spočíval v úpravách stávajících 

zelených ploch, ve vybudování zpevněných ploch s asfaltovým, dlážděným, zatravňovacím 

nebo mlatovým povrchem, doplnění vysoké zeleně, osazení stojanu na kola, vybudování 

nového oplocení vybraných ploch v areálu, v rekonstrukci veřejného osvětlení a vybudování 

novostavby malého pavilonu se sociálními, skladovými a střechou chráněnými odpočinkovými 

prostory. Na základě navrhované úpravy rozpočtu budou tyto výdaje evidovány na kapitole 

02 – Městská infrastruktura. 
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