
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 32/87 
ze dne  16.12.2021 

k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 21 na vrub kapitoly 1016 - 
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 ve výši 128,7 tis. Kč dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení 

2.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 21 na spolufinancování projektu 
EU - pořízení kompostérů pro občany MČ Praha 21 ve výši 128,7 tis. Kč dle přílohy 
č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 20.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9910  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 32/87 ze dne 16. 12. 2021

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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP - ROZ 0042584 Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP 0 1016 -128,70

C e l k e m -128,70

                                  III. Úprava rozpočtu  výdajů  poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)

MČ Praha 21 0015689000021

EU - Pořízení kompostérů pro občany městské části 

Praha 21 (neinv.) 6330 5347 81 0216 128,70 128 700,00

C e l k e m 128,70 128 700,00

Částka              

(v  Kč)

Číslo akce  Název akce

Městská část Číslo akce Účel / Název akce

Odbor/Organizace

POL

Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)

0,00

ODPA

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)



Důvodová zpráva 
(pro RHMP i ZHMP) 

 

 

Městská část Praha 21 požádala dopisem č. j. UMCP21/18183/2021/KS/Kar ze dne 22. 11. 2021 o 

poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu vlastního hl. města Prahy z rezervy na spolufinancování 

projektů EU/EHP na projekt EU – pořízení kompostérů pro občany MČ Praha 21. Projekt je 

spolufinancován z prostředků EU. 

 

Celkové náklady projektu jsou ve výši 1 681,3 tis. Kč, z toho prostředky EU kryté alokací 

schválenou EK  - dotace celkem 1 423,9 tis. Kč. Výše podílu žadatele na způsobilých výdajích činí 

251,3 tis. Kč a na nezpůsobilých výdajích projektu 6,1 tis. Kč. 

 

Předmětem projektu je pořízení kompostérů z důvodu zajištění prevence vzniku odpadu v městské 

části Praha 21, opakovaně použitelných kelímků z důvodu předcházení vzniku odpadů z 

jednorázového nádobí v městské části Praha 21. Dále jsou pořízeny 2 knihobudky. Veškeré 

pořízené zařízení bude k dispozici obyvatelům městské části. V rámci projektu došlo k nákupu 

kompostovacích nádob v počtech 200 ks kompostérů o objemu 1300 l a 100 ks o objemu 2500 1. 

Kompostéry budou využívány občany městské části. Dále byly nakoupeny vratné kelímky v počtu 

2000 ks o objemu 0,5 1 a 300 ks o objemu 0,3 1, zároveň byly pořízeny boxy a myčka kelímků. 

Kelímky budou využívány pro občany městské části v rámci kulturních akcí. 

 

Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy se navrhuje odsouhlasit, resp. schválit, poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 z kapitoly 1016 – rezerva 

na spolufinancování projektů EU/EHP městské části Praha 21 na akci č. 0015689 – EU – pořízení 

kompostérů pro občany MČ Praha 21 ve výši 128,7 tis. Kč, tj.  50% z výše podílu žadatele na 

způsobilých a nezpůsobilých výdajích projektu dle přílohy č. 1 k usnesení. 

 

 

 

 

Přílohy 

1/ Žádost MČ Praha 21 a její přílohy 

2/ Usnesení RHMP 

 
 















Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 3073 
ze dne  6.12.2021 

k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 21 na vrub kapitoly 1016 - 
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 ve výši 128,7 tis. Kč dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace MČ Praha 21 na spolufinancování 
projektu EU - pořízení kompostérů pro občany MČ Praha 21 ve výši 128,7 tis. Kč dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A. 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 16.12.2021 

 

 
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-42546  
Provede: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Na vědomí: odborům MHMP  
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