Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2575
ze dne 23.11.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 01 - Rozvoj obce, 02 - Městská infrastruktura
a 03 - Doprava
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu a úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření a úpravu celkových nákladů investiční akce dle
bodu I. tohoto usnesení
Kontrolní termín: 27.11.2020

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. Petr Hlubuček
R-38407
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2575 ze dne 23. 11. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace
INV MHMP
INV MHMP
INV MHMP
INV MHMP
INV MHMP
INV MHMP
INV MHMP
Lesy hl.m.Prahy
OCP MHMP
OCP MHMP
OCP MHMP
OCP MHMP
OCP MHMP
OCP MHMP
Lesy hl.m.Prahy

Číslo akce
0092101000000
0092101000000
0092101000000
0092107000000
0092107000000
0092105000000
0092107000000
0095409000201
0095407000000
0095407000000
0095407000000
0095407000000
0095407000000
0095407000000
0095409000201

Účel / Název akce
INV - 01 - běžné výdaje
INV - 01 - běžné výdaje
INV - 01 - běžné výdaje
INV - 02 - běžné výdaje
INV - 02 - běžné výdaje
INV - 03 - běžné výdaje
INV - 02 - běžné výdaje
Neinvestiční příspěvek
Úpravy drobných vodních toků
Pěstební činnost
Celospolečenské funkce lesů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - implementační plán
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - akční plán
Neinvestiční příspěvek
Celkem

ODPA

UZ

ORJ

3636
3639
3745
3633
3744
2212
2321
3745
2333
1031
1037
3745
3745
3745
3745

124

124

0121
0121
0121
0221
0221
0321
0221
0254
0254
0254
0254
0254
0254
0254
0254

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

00
94

0254
0254

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
-300,00
-450,00
-150,00
-900,00
-738,00
-343,00
-373,00
3 254,00
-6 000,00
-4 500,00
-1 480,00
-2 100,00
-3 000,00
-1 500,00
18 580,00
0,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů

Odbor/Organizace

OCP MHMP
Lesy hl.m.Prahy

Číslo akce

0044571
0045567

Název akce

Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží
Revitalizace nádrže na Lipeneckém potoce
Celkem

1 200,00

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

-1 200,00
1 200,00
0,00

Důvodová zpráva

Tisk R-38407

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

S platností od 1. 1. 2019 byla ZHMP schválena zřizovací listina příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy,
kde je mj. i nově nastaveno financování prací a činností, které tato organizace pro Hl. m. Prahu provádí.
Práce, které byly do 31.12.2018 fakturovány, jsou dle Radou HMP schválené „Metodiky kontroly výdajů
p.o. Lesy hl. m. Prahy“ – usnesení č. 2094 ze dne 28. 8. 2018 nyní financovány příspěvkem, a to buď
neinvestičním příspěvkem schváleným v rámci schvalování rozpočtu Hl. m. Prahy nebo investičním
transferem, schvalovaným Radou HMP v průběhu kalendářního roku, o stejnou částku bude snížen
schválený rozpočet OCP MHMP kapitálových výdajů.
Předmětem předkládaného materiálu je navýšení neinvestičního příspěvku Lesů Hl. m. Prahy
z neinvestičních prostředků odboru INV MHMP, jedná se o navýšení na celkem čtyři akce v celkové výší
po zaokrouhlení 3 254 tis Kč. Nabídky včetně detailních rozpočtů jsou v příloze.
Dále je předmětem předkládaného materiálu navýšení neinvestičního příspěvku Lesů hl.m.Prahy
z neinvestičních prostředků OCP MHMP ve výši 18 580 tis. Kč. Tímto dojde k posílení finančních
prostředků pro realizaci prací a činností prováděných organizací Lesy hl. města Prahy. Jedná se mimo
jiné o akce zahrnuté do Implementačního plánu Adaptační strategie proti suchu hl. města Prahy a
Akčního plánu na adaptaci změny proti klimatu a Akčního plánu výsadby stromů v Praze.
Dokončuje se též úprava odvodnění svahu v přírodní památce Cihelna v bažantnici v Hloubětíně
(náklady 2. etapy prací jsou 0,9 mil. Kč), kde při větších srážkách dochází k zaplavování níže položeného
areálu. Rovněž je třeba kompenzovat ztráty spojené s nižším zpeněžením zejména jehličnatého dříví,
což je bohužel celostátní jev, který je navíc v podmínkách Prahy spojen s rekordním objemem zákonem
nařízené nahodilé těžby dříví. Neinvestiční příspěvek byl v této položce kalkulován dle skutečné výše
nahodilé těžby v roce 2017 (tehdy to bylo 3 017 m3), v letošním roce se bude výše nahodilé těžby
pohybovat na úrovni 9 500 m3. Zároveň díky celostátně zvýšené nahodilé těžbě kůrovcového dříví
došlo od roku 2017 k rapidnímu poklesu prodejní ceny jehličnatého dříví, a to až o 50%, takže prodej
dříví již nepokrývá náklady spojené s jeho vytěžením a následnou manipulací. Při kalkulované
kompenzaci 630 Kč/m3 je nutné příspěvek p.o. dokrýt částku 4,1 mil. Kč. Tato částka bude následně
částečně HMP kompenzována státní dotací od MZe, o kterou již bylo požádáno, ale která se proplácí
zpětně. Rovněž je nutné navýšit (a tedy i financovat) práce spojené se zvýšenou návštěvností pražské
zeleně celopražského významu, a to sekundárně v souvislosti s pandemií Covid 19 a s tím spojenými
restrikcemi v omezení pohybu obyvatel, kdy se násobně zvyšuje tlak veřejnosti na zeleň, která je
jedním z mála povolených míst, kde se veřejnost může bez omezení pohybovat. Zejména se jedná o
enormní nárůst množství odpadů, a to jak z odpadkových košů, kdy bylo nutné i zvýšit frekvenci jejich
vyvážení, tak i z odpadu sesbírané z ploch zeleně. Na základě zkušeností z jarního nouzového stavu
předpokládáme objem finančních prostředků na tyto práce v objemu 2,3 mil. Kč. Rovněž je nutné
financovat probíhající poslední etapu revitalizace ořechového sadu v zahradě Kinských, kde dojde
nejen k úpravě a stabilizaci původních teras a svahů kokosovými rohožemi, ale dojde zde k dosadbě
ovocných stromů, výsadbě půdopokryvných rostlin a založení lučních trávníků. Celkové náklady na tuto
etapu prací jsou 2,5 mil. Kč. V zahradě Kinských rovněž probíhá oprava dřevěných historizujících laviček
(0,3 mil. Kč), opravy dřevěných částí laviček probíhají též ve Stromovce, v části parku za drahou (0,6
mil. Kč).
V rámci Akčního plánu výsadby stromů v Praze proběhne do konce letošního roku ještě výsadba 165
stromů v krajinném parku Dívčí hrady (0,9 mil. Kč) a také dosadby v lesoparku Letňany, zejména v části
podél stávající komunikace Toužimská (kvůli odclonění lesoparku od hluku a imisí z dopravy) a také

Důvodová zpráva

Tisk R-38407

dosadby solitérních dřevin do místa původně plánované přeložky ul. Toužimská, která byla definitivně
zamítnuta a je tedy možné tuto část lesoparku využít jako zeleň (0,9 mil. Kč).
V rámci prací na úseku vodních toků budou realizovány konkrétně tyto akce: úprava cesty podél
Rokytky v úseku Hořejší rybník – Smetanka (0,5 mil. Kč), oprava a stabilizace narušeného koryta
Záběhlického potoka v k.ú. Zbraslav (0,5 mil. Kč), úprava stávajících pěšin na loukách na Zlatnici, Praha
6 (0,6 mil. Kč), obnova cest pod Lítožnickým rybníkem, k.ú. Dubeč a Běchovice (1,6 mil. Kč), čištění a
úprava koryta Řepského potoka a náhonu Počernického rybníka (celkem 1,9 mil. Kč), oprava dřevěných
povalových lávek přes vodní toky Rokytku a Říčanský potok v k.ú. Běchovice (0,6 mil. Kč) a dosadby
břehových porostů, celkem 98 stromů především na Botiči, v Benicích, u Zličínského rybníka,
v Hostavicích a na Říčance v Dubči (celkem 0,3 mil. Kč).
V předkládaném materiálu se také jedná o navýšení rozpočtu akce investičního charakteru –
„Revitalizace nádrže na Lipeneckém potoce“. Jedná se o dokončení rekonstrukce přehrážky, revitalizaci
vývaru a úpravy v zátopě nádrže na Lipeneckém potoce. Projekt realizují Lesy hl. města Prahy jako
běžný dodavatel. V rámci průběhu realizace projektu došlo k rozšíření rozsahu opravy koryta a rozsahu
opravy nádrže v jižní části, která navazuje na propustek pod ul. Českého červeného kříže. Tato jižní část
nádrže nebyla zařazena do realizace, dokud nebude provedena rekonstrukce propustku, který je
v majetku MČ Praha - Lipence. Na základě probíhajících oprav nádrže se MČ Praha - Lipence rozhodla
provést bezprostředně opravu havarijního stavu propustku, a proto může být rozšířena oprava nádrže
i o tuto jižní část. Připravené navýšení akce včetně detailního rozpisu a členění tvoří přílohu této
důvodové zprávy. Celkové navýšení nákladů na tuto investiční akci činí 1 200 tis. Kč. Celkové náklady
akce jsou po navýšení nákladů 5 365,80 tis Kč.

Přílohy důvodové zprávy:
Nabídky na provedení prací

