
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2015 
ze dne  30.8.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP a neinvestičního transferu 
příspěvkové organizaci Lesy hl.m. Prahy 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu běžných výdajů 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-41258  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2015 ze dne 30. 8. 2021

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

INV MHMP 0092107000000 INV- 02 - Běžné výdaje 0221 -554,00

INV MHMP 0092105000000 INV- 03 - Běžné výdaje 0321 -173,00

Lesy hl. m. Prahy 0095409000201 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 124 0254 727,00

C e l k e m 0,00

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

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA

3633

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

3745

2212



Důvodová zpráva 

Předmětem tohoto tisku je schválení návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP a 

navýšení neinvestičního příspěvku o 727 tis. Kč u příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. 

S platností od 1. 1. 2019 byla Radou hlavního města Prahy schválena Metodika kontroly výdajů 

příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy a došlo ke změně financování této organizace (usnesení 

Rady  HMP č. 2094 ze dne 28. 8. 2018). Pravidelné činnosti příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy 

jsou kryty výší neinvestičního příspěvku na příslušný kalendářní rok ve vazbě na schválený rozpočet 

vlastního hlavního města Prahy. Nepravidelné činnosti jsou financovány v průběhu roku formou úprav 

rozpočtu na základě odsouhlasené nabídky na provedení akce. 

Snížení rozpočtu běžných výdajů pro tyto položky: 

Kap. 02 

ORG 92107, § 3633, POL 5171                                                                       snížení rozpočtu o 554,0 tis. Kč 

Organizací Lesy hl. m. Prahy byla zpracována nabídka N056_2021  ze dne 29.6.2021 ve výši 553 262,17 

Kč vč. DPH na provedení akce „Čištění, oprava a zajištění řádného provozu DUN 40 Rymáň, v rámci 

stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0005“. Na základě této nabídky (viz př. č. 1 důvodové zprávy) 

odsouhlasené odborem INV MHMP, bude účelově navýšen neinvestiční příspěvek příspěvkové 

organizaci Lesy hl. m. Prahy ve výši 554,0 tis. Kč.  

Kap. 03 

ORG 92105, § 2212, POL 5169                                                                       snížení rozpočtu o 173,0 tis. Kč 

Organizací Lesy hl. m. Prahy byla zpracována nabídka N055_2021 ze dne 24.6.2021 ve výši 172 788,- 

Kč vč. DPH na provedení akce „Povýsadbová péče o dřeviny na pozemcích MČ Praha-Troja, vysazených 

v rámci stavby č. 0079 MO Špejchar-Pelc/Tyrolka“. Na základě této nabídky (viz př. č. 2 důvodové 

zprávy) odsouhlasené odborem INV MHMP, bude účelově navýšen neinvestiční příspěvek příspěvkové 

organizaci Lesy hl. m. Prahy ve výši 173, 0 tis. Kč. 

Navýšení neinvestičního příspěvku p.o. Lesy hl. m. Prahy o 727 tis. Kč. 

 

Součástí důvodové zprávy jsou:  

Př. č. 1 – Cenová nabídka pro akci „Čištění, oprava a zajištění řádného provozu DUN 40 Rymáň,  
                v rámci stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0005“  
 
Př. č. 2 – Cenová nabídka pro akci „Povýsadbová péče o dřeviny na pozemcích MČ Praha-Troja,  
                vysazených v rámci stavby č. 0079 MO Špejchar-Pelc/Tyrolka “  
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