
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2016 
ze dne  30.8.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů INV MHMP v roce 2021 v kap. 07 - 
Bezpečnost 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů INV MHMP na rok 2021 v kap. 07 dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 3.9.2021 

 

 
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 Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-41314  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2016 ze dne 30. 8. 2021

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

INV MHMP 0042975 Výstavba has.zbrojnice Satalice                   00000 0721 -33,60

C e l k e m -33,60

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

INV MHMP 0092114 INV - 07 - běžné výdaje 0721 33,60

C e l k e m 33,60

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

          Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

Účel / Název akce ODPA UZ

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce

Úprava rozpočtu     (v tis. 

Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

5512

UZ ORJ

0

Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)

ORJ



Důvodová zpráva 

 

Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu kapitálových a 

běžných výdajů INV MHMP u investiční akce č. 42975 Výstavba has. zbrojnice Satalice – 

realizace: 

 

Jedná se o novostavbu budovy hasičské zbrojnice pro jednotku dobrovolných hasičů v 

Satalicích, v ulici U Arborky. Kolaudace stavby proběhla dne 20. 5. 2021. 

 

Jedná se o nepodsklepený objekt tvořený jednopodlažní částí obsahující garáž a dvoupodlažní 

částí obsahující zázemí včetně věže na sušení hadic.  

Objekt bude také využíván Městskou částí pro veřejné akce a školení, proto byl sál v druhém 

patře v rámci stavby opatřen i projekčním plátnem v celkové výši 27 719,38 Kč bez DPH, 

(33 540,45 s DPH). Smlouva o dílo, včetně dodatků č. 1 a č. 2 se zhotovitelem stavby byla 

uzavřena na celkovou částku 31 006 626,66 Kč bez DPH (37 518 018,25 Kč s DPH). V soupisu 

prací k této Smlouvě bylo uvedeno i zmíněné projekční plátno. 

Celý objekt, včetně projekčního plátna si převzal budoucí uživatel – MČ Satalice, a to v rámci 

předání a převzetí stavby od zhotovitele. 

Vzhledem k tomu, že pořízení projekčního plátna spadá do drobného hmotného dlouhodobého 

majetku, náklady nelze zaúčtovat do kapitálových výdajů stavby.  

Radě HMP je navrhováno ke schválení provést rozpočtové opatření - přesun finančních 

prostředků v kap. 0721 z investiční akce č. 42975 Výstavba has. zbrojnice Satalice, do běžných 

výdajů v kap. 0721 na pol. 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek.  
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