
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2476 
ze dne  11.10.2021 

k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 02 - 
Městská infrastruktura 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í ,  ž e  

hl.m. Praha obdrželo smluvní odměnu za sběr a využití obalových odpadů zajišťovaných 
v rámci komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl.m. Prahy 
za 2. čtvrtletí 2021 od autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. ve výši 52.556,8 tis. Kč 

I I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 19.10.2021 

 

 
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 Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-41838  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2476 ze dne 11. 10. 2021

                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

OCP MHMP 0095408000000 Smluvní odměna od EKO-KOM, a.s. - 2. čtvrtletí 2021 3725 2111 95 0254 52 556,80

C e l k e m 52 556,80

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

OCP MHMP 0095408000000 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 95 0254 52 556,80

C e l k e m 52 556,80

Číslo akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

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

Číslo akceOdbor/Organizace

Odbor/Organizace

POLODPA

Účel / Název akce

UZÚčel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ORJ

3725

ODPA



   

 

 

Důvodová zpráva 

 
Radě hl. m. Prahy je předkládán ke schválení tisk na navýšení rozpočtu běžných výdajů 

OCP MHMP o odměnu spol. EKO-KOM, a.s. za zajišťování komplexního systému pro 

nakládání s komunálními odpady. V rámci provozovaného komplexního systému na území hl. 

m. Prahy jsou sbírány, sváženy a následně dotřiďovány i využitelné složky, které ve významné 

míře obsahují i obalové materiály, které jsou pověřenou osobou předávány k následné recyklaci 

ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. 

 

Za výše uvedené je na základě smlouvy č. INO/85/02/003476/2014 ze dne 22.12.2014 

o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi 

hl. m. Prahou a spol. EKO-KOM, a.s. zasílána městu finanční odměna za každé uplynulé 

čtvrtletí. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3295 ze dne 

19. 12. 2014. 

 

Výše odměny je výsledkem zajišťování následujících činností: 

 

a) odměnu za zajišťování míst zpětného odběru (stanovišť využitelných složek) 

b) odměnu za zajišťování obsluhy míst zpětného odběru 

c) odměnu za zajišťování využití odpadů z obalů 

d) odměnu za zajišťování energetického využití odpadů z obalů 

 

Za 2. čtvrtletí 2021 obdrželo hl. m. Praha odměnu ve výši 52 556 796,50 Kč, proto je požádáno 

o navýšení rozpočtu běžných výdajů v kapitole 0254, § 3725 Využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů. 

 

Finanční prostředky jsou účelově vázány a jsou vedeny pod účelovým znakem 000000095 

a jsou hl. m. Prahou následně používány pro zajištění financování činností spojených s tříděným 

sběrem využitelných složek komunálního odpadu – papíru, skla, plastů, nápojových kartonů 

a kovů a rozvojem jejich sběrné sítě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor ochrany prostředí MHMP proto navrhuje Radě hl. m. Prahy schválit usnesení tak, jak je 

uvedeno v návrhu. 
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