Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1054
ze dne 10.5.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 pro odbory MHMP INV a MHMP ODO
SK k zajištění operativní správy parků Marie Terezie a Maxe van der Stoela a travnatých ploch
v Troji a Holešovicích a u ul. Milady Horákové na Letné a Prašném mostě, které byly
realizovány v rámci výstavby tunelového komplexu Blanka
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2021
2. MHMP - ODO MHMP
1. zajistit prostřednictvím TSK hl.m. Prahy a.s. operativní správu parků Marie
Terezie a Maxe Van Der Stoela a travnatých ploch v Troji a Holešovicích a u ul.
Milady Horákové na Letné a Prašném mostě, v rozsahu specifikovaném přílohou
č. 2 tohoto usnesení
Termín: průběžně

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. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
R-39738
MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ODO MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1054 ze dne 10. 5. 2021
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

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

INV MHMP

0092105

INV - 03 - běžné výdaje

2212

0321

-5 828,3

MHMP - ODO SK

0092930

Správa a údržba komunikací

2212

0329

5 828,3

Celkem

0,0

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1054 ze dne 10. 5. 2021

Důvodová zpráva k tisku R-39738

Převod finančních prostředků je nutný pro zajištění operativní správy parků Marie Terezie a Maxe Van
der Stoela a travnatých ploch v Troji a Holešovicích a u ul. Milady Horákové na Letné a Prašném mostě,
které byly realizovány v rámci výstavby tunelového komplexu Blanka a dosud nebyly předány do správy
TSK HMP a.s. Prostředky jsou určeny pro pokrytí činností v roce 2021.
Správa a údržba je realizována na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších
činností uzavřené dne 12. 1. 2017 mezi hl. m. Prahou a Technickou správou komunikací a.s., ve znění
platných dodatků k této smlouvě.
Rozsah operativní správy (údržby) předmětných parků a dalších travnatých ploch pro rok 2021 je
vzájemně dohodnutý mezi odborem investičním MHMP a odborem dopravy MHMP a je specifikován
rozpočtem, který je přílohou č. 2 usnesení Rady HMP a situačními výkresy, které tvoří přílohu č. 1 této
zprávy.
Parky Marie Terezie a Maxe van der Stoela a další travnaté plochy předané do operativní správy TSK
hl. m. Prahy a.s. zůstávají v účetnictví odboru INV MHMP. K definitivnímu předávacímu protokolu
zajistí INV MHMP všechny potřebné technické a právní náležitosti.
Majetkové předání předmětných ploch bude řešeno samostatnými předávacími protokoly po
vyčíslení pořizovacích hodnot v rámci předání stavebních objektů staveb městského okruhu č. 0065
Strahovský tunel 2. stavba, č. 9515 MO Myslbekova – Prašný most, č. 0080 MO Prašný most – Špejchar
a č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka.
Odbor rozpočtu MHMP pro zajištění operativní správy parků Marie Terezie a Maxe van der Stoela
a travnatých ploch v Troji a Holešovicích a u ul. Milady Horákové na Letné a Prašném mostě sníží
rozpočet běžných výdajů INV MHMP pro rok 2021 o 5 828,3 tis. Kč a navýší rozpočet ODO MHMP
pro rok 2021 o 5 828,3 tis. Kč, dle přílohy č. 1 usnesení Rady HMP.

Příloha důvodové zprávy č. 1 „Situace ploch operativní správy“

