Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 639
ze dne 22.3.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2021 v kap. 02 - Městská
infrastruktura a kap. 07 - Bezpečnost
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 26.3.2021

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-39824
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 639 ze dne 22. 3. 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 kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů*/ (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

INV MHMP

0000013

BABA II - rekon.IS

0

00000

0221

INV MHMP

0000100

TV Zbraslav

0

0000

0221

-300,00

INV MHMP

0000102

TV Koloděje

0

0000

0221

1 700,00

INV MHMP

0000134

TV Dolní Počernice

0

0000

0221

300,00

INV MHMP

0000152

TV Dolní Chabry

0

0000

0221

-400,00

INV MHMP

0003082

TV Radotín

0

00000

0221

-4 500,00

INV MHMP

0003136

TV Satalice

0

00000

0221

-1 500,00

INV MHMP

0003140

TV Újezd nad Lesy

0

0000

0221

-1 500,00

INV MHMP

0004506

TV Velká Chuchle

0

0000

0221

6 000,00

INV MHMP

0040741

TV Zahradní město

0

0000

0221

2 000,00

INV MHMP

0043324

Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)

0

0000

0221

-1 000,00

INV MHMP

0042974

Výstavba has.zbrojnice Nebušice

0

0000

0721

-1 000,00

INV MHMP

0042975

Výstavba has.zbrojnice Satalice

0

0000

0721

3 000,00

INV MHMP

0042976

Výstavba has.zbrojnice Suchdol

0

0000

0721

1 000,00

INV MHMP

0044061

Protipožární nádrž Dubeč

0

0000

0721

120,00

INV MHMP

0044062

Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice

0

0000

0721

-3 000,00

INV MHMP

0044436

Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS Běchovice

0

0000

0721

-120,00

Celkem

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

-800,00

0,00

Důvodová

zpráva

Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu kapitálových
výdajů INV MHMP dle konkrétních staveb:
Kapitola 02 - Městská infrastruktura
Stavba č.0013 BABA II – rekonstrukce IS
snížení rozpočtu o částku 800 tis. Kč
Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudované kanalizace a vodovodu, nyní provozované
v havarijním stavu, včetně rekonstrukce komunikací na Praze 6, sídliště Baba II. Stavba se dělí
na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 – Střední část a etapu 0003 – Západní část. Etapa
0001 je ukončena a zkolaudována. Etapa 0002 a 0003 mají vydané územní rozhodnutí.
V současné době je rozpracovaná PD s ohledem na složitější proces projednávání SP bude
dokončena až v roce 2022. Finanční prostředky rozpočtu 2021 lze použít na jiné stavbě.
Stavba č. 0100 TV Zbraslav
snížení rozpočtu o částku 300 tis. Kč
Etapa 0013 Romana Blahníka se týká realizace 3. části této etapy tj. rekonstrukci komunikací
v ulici Výtvarnická, Gutfreundova, Na Královně a Žofie Podlipské. Příprava soutěže na
zhotovitele. Etapa 0015 Žabovřeská. Obsahem je rekonstrukce komunikace včetně výstavby
vodohospodářské infrastruktury a VO v ulici Žabovřeská, 1. část. Etapa 0018 K Výtopně.
Náplní je rekonstrukce komunikace v ulici K Výtopně včetně přemostění komunikace v ulici
Strakonická. Probíhá projekční fáze. V návaznosti na postup projekční fáze lze finanční
prostředky rozpočtu 2021 lze použít na jiné stavbě.
Stavba č. 0102 TV Koloděje
navýšení rozpočtu o částku 1 700 tis. Kč
Etapa 0013 Solnická - výstavba dešťové kanalizace v ul. Solnická, která bude sloužit pro
odvedení dešťových vod vznikajících při odvodnění ulic Kvasinská, Dobřanská, Kounovská,
Bohdašínská a K Sibřině.
Zvýšení potřeby finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2021 je z důvodu zajištění
chybějících finančních prostředků na výkupy pozemků.
Stavba č. 0134 - TV Dolní Počernice
navýšení rozpočtu o částku 300 tis. Kč
Etapa 0007 Národních hrdinů, rekonstrukce dešťové kanalizace v této ulici v úseku po jižní
předmostí mostu přes Rokytku, která je podmiňující pro výstavbu akce „Bytové domy Dolní
Počernice - Jih“. Etapa 0009 Úpická, rekonstrukce komunikace, odvodnění, parkovací stání.
Etapa 0028 Lávky přes Rokytku, rekonstrukce lávek. S ohledem na omezené finanční
prostředky nebude v roce 2021 zahajován projekt DVZ u této etapy, nicméně je třeba zajistit
platné smluvní závazky.
Stavba č. 0152 TV Dolní Chabry
snížení rozpočtu o částku 400 tis. Kč
Etapa 0010 Chodník Spořická, výstavba oboustranného chodníku a zřízení zastávek BUS MHD
podél komunikace v ulici Spořická.
Snížení finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2021 je navrhováno z důvodu, že
nedojde v tomto roce k zahájení projektové činnosti.
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Stavba č. 3082 - TV Radotín
snížení rozpočtu o částku 4 500 tis. Kč
V rámci této stavby probíhá zásadní rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace Zderazská a
přilehlých ulic.
Etapa 0017 – Lošetická, její náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce
komunikací v oblasti ulic Lošetická, Zderazská, Otínská a Karlická. V posledním čtvrtletí roku
2018 byla zahájena realizace.
Etapa 0025 – Propojovací, která řeší dokončení výstavby technické infrastruktury západní části
MČ. Částka pro rok 2021 předpokládala úhradu avizovaných VCP. Finanční prostředky
rozpočtu 2021 lze použít na jiné stavbě.
Stavba č. 3136 - TV Satalice
snížení rozpočtu o částku 1 500 tis. Kč
Rekonstrukce komunikací včetně uličního prostoru, veřejného osvětlení, dostavby parkovacích
stání, chodníků, dešťové kanalizace v ulici K Radonicům a navazujícím ulicím.
Etapy 0019 – Budovatelská II, její náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků
včetně zastávky BUS MHD v ulici Budovatelská. Bude zahájena projektová příprava
Etapa 0023 Za železnicí – rekonstrukce komunikace, včetně dešťově kanalizace.
Předpoklad realizace stavebních prací výrazně přesahuje alokované finanční prostředky pro rok
2021 na této investiční akci. Realizace se posouvá do roku 2022 a lze zbývající finanční částku
použít na jiných stavbách.
Stavba č. 3140 - TV Újezd nad Lesy
snížení rozpočtu o částku 1 500 tis. Kč
Rekonstrukce páteřní komunikace po rekonstrukci a dostavbě splaškové kanalizace, včetně
dobudování technické vybavenosti v části obce.
Etapa 0023 – Novolhotská se zabývá rekonstrukcí komunikace vč. likvidace dešťových vod v
části Blatov, která je ohraničena komunikacemi v ulici Novolhotská a "dolní" Starokolínská.
U této etapy došlo k posunu termínu pro vypsání soutěže na zhotovitele PD, tím plnění až roce
2022. Finanční prostředky lze použít na jiné stavbě.
Stavba č. 4506 - TV Velká Chuchle
navýšení rozpočtu o částku 6 000 tis. Kč
Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v obci. Etapa 0014 Na Cihelně, rekonstrukce
komunikace, včetně odvodnění, veřejné osvětlení.
Stavba měla být zahájena již na podzim 2020, takže pro rok 2021 mělo jít pouze o
dofinancování konce stavby. Nakonec dochází k zahájení stavby až v roce 2021 (s ohledem na
termínovou a věcnou kolizi s jiným investorem). Tím je nezbytné navýšit rozpočet pro rok
2021.
Stavba č. 40741 TV Zahradní město
navýšení rozpočtu o částku 2 000 tis. Kč
Etapa 0006, zabezpečení svahu Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky. Realizace
projekčních a následně stavebních prací na základě havarijního výměru.
Původně měla být realizace zahájena ke konci roku 2020. K zahájení stavby dochází až v roce
2021 s ohledem na nevyhovující klimatické podmínky pro provádění stavby ke konci roku
2020. Tím dochází k potřebě navýšit rozpočet roku 2021.
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Stavba č. 43324 – Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)
snížení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč
Zde připravené projekty v rámci jednotlivých etap přechází pod jednotlivé investiční akce TV
a rozsah nově zahajovaných projektů nebude tak velký s ohledem na alokované finanční
prostředky. Z toho důvodu lze uvedenou část finančních prostředků alokovaných v rámci
rozpočtu 2021použít na jiných stavbách.

Kapitola 07 - Bezpečnost
Stavba č. 42973 – Výstavba has. zbrojnice Nebušice
snížení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč
Předmětem stavby je hasičská zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části
Nebušice. Nutnost úpravy rozsahu / hmoty objektu.
V roce 2021 pokračuje administrativní činnost pro změnu územního plánu HMP,
předpokládané schválení Zastupitelstvem HMP je 6/2021. Část finančních prostředků lze použít
v rámci jiných staveb.
Stavba č. 42973 – Výstavba has. zbrojnice Satalice
navýšení rozpočtu o částku 3 000 tis. Kč
Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice v městské časti Satalice, ulice U Arborky.
Probíhá realizace stavby.
Zvýšení potřeby finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2021 vyplývá z postupu
realizace stavby. Navýšení rozpočtu na rok 2021 dochází z důvodů, že zhotovitel urychlil
realizaci stavby. Předpoklad kolaudace je v 1. polovině roku 2021. Dále došlo ke změnám, které
se týkaly napojení objektu na vodovod, kanalizaci a plynovod. Toto napojení mělo být
realizováno v rámci TV Satalice v roce 2019, tato stavba však nebyla realizována a je nutné
přípojky provést v rámci této stavby.
Stavba č. 42976 – Výstavba has. zbrojnice Suchdol
navýšení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč
Předmětem stavby je stavba budovy pro sbor dobrovolných hasičů, včetně zázemí pro ZZS
HMP a Městskou Policii v městské části Suchdol, ulice Kamýcká. Probíhají projektové práce.
V objektu se nachází zázemí pro ZZS HMP a MP HMP.
Zvýšení potřeby finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2021 vyplývá z postupu
přípravy realizace stavby. Původně investiční akce nebyla zařazena do rozpočtu na rok 2021,
finanční prostředky jsou určeny na zajištění projektové přípravy, akce bude pokračovat
v následujících letech.
Stavba č. 44061 – Požární nádrž Dubeč
navýšení rozpočtu o částku 120 tis. Kč
Jedná se o vybudování nádrže o objemu cca 600 m3 s břehy tvořenými nábřežními zdmi a
betonovým dnem. Stavba bude sloužit jako protipožární ochrana. Dalším účelem je rozšíření
ploch pro cvičení hasičů a záchranářů. Tato nádrž bude vybudována náhradou za zrušenou
nádrž, kterou používal SDH a JSHD.
Zvýšení potřeby finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2021 je určeno na zajištění TDI.
Investiční akce bude v letošním roce zkolaudována.
Stavba č. 0044062 - Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice
snížení rozpočtu o částku 3 000 tis. Kč
Předmětem stavby je realizace budovy pro sbor dobrovolných hasičů, ZZS HMP a Policie ČR
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na území Klánovic, u křížení ulic Slavětínská a Holekova.
Dochází k přepracování dokumentace na snížení investičních nákladů stavby. Část finančních
prostředků v rámci rozpočtu na rok 2021 lze použít v rámci jiné stavby.
Stavba č. 44436 – Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS - Běchovice
snížení rozpočtu o částku 120 tis. Kč
Jedná se o vybudování hasičské zbrojnice Hasičské záchranného sboru HMP typu P3 a
výjezdové stanoviště Záchranné zdravotnické služby HMP. Jednotka hasičského záchranného
sboru zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním stavu.
Výjezdové stanoviště ZZS zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji,
kancelářemi a společnými prostory. Pokračuje příprava podkladů pro výběr projektanta část
finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2021 lze použít v rámci jiné stavby.

Závěr:
Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 02 celkem o
Snížení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 02 celkem o

10 000 tis. Kč
10 000 tis. Kč

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 07 celkem o
Snížení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 07 celkem o

4 120 tis. Kč
4 120 tis. Kč

Celkem úprava kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 02 a 07
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± 0 Kč

