Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2528
ze dne 18.11.2019
k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2019
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu kapitálových výdajů kap. 0662 - KUC MHMP ve výši 245,0 tis. Kč dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 22.11.2019

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:

radní MgA. Hana Třeštíková
R-34882
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2528 ze dne 18. 11. 2019
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

Galerie hlavního města Prahy

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

0044150

Rek. a restaurování východního prospektu - Troj. zámek

094

0662

-245,0

0042153

Rek. Hospodářských budov - Troj. zámek

094

0662

245,0

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 (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

0,0

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy (dále jen „RHMP“) je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy
(dále jen „HMP“) kapitoly 06 – Kultura a cestovní ruch, resp. kapitoly 0662 – KUC
MHMP, Galerie hlavního města Prahy (dále jen „GHMP“), příspěvkové organizace (dále
jen „PO“) v jeho působnosti, v roce 2019:
Jedná se o převedení / přesun kapitálových výdajů (dále jen „KV“), resp. investičního
transferu (dále jen „IT“) PO GHMP z jedné investiční akce (dále jen „IA“), která bude
letos dokončena s nižšími náklady, na jinou IA v rámci PO GHMP, jejíž posílení je nutné
k dokončení probíhajících prací. Nejde o nový požadavek na rozpočet HMP.
Úprava rozpočtu HMP
1. Snížení rozpočtu
Snížení IT
GHMP, PO
– IA č. 0044150 – Rekonstrukce a restaurování východního prospektu – Trojský
zámek o …………………………………………………………………….... –245,0 tis. Kč
Schválený rozpočet (dále jen „SR“), resp. upravený rozpočet (dále jen „UR“), je 1.200,0
tis. Kč, po snížení o 245,0 tis. Kč bude UR 955,0 tis. Kč.
Snížení rozpočtu celkem o …………………………………………………. –245,0 tis. Kč
2. Zvýšení rozpočtu
Zvýšení IT
GHMP, PO
– IA č. 0042153 – Rekonstrukce Hospodářských budov – Trojský zámek
o ……………………………………………………………………………… +245,0 tis. Kč
SR / UR činí 1.000,0 tis. Kč, po zvýšení o 245,0 tis. Kč bude UR 1.245,0 tis. Kč.
Zvýšení rozpočtu celkem o …………………………………..........…......… +245,0 tis. Kč
Komentář
IT (KV)
GHMP, PO
IA č. 0044150 – Rekonstrukce a restaurování východního prospektu – Trojský zámek
Jedná se o výsek východní ohradní zdi zámku Troja s reliéfní polychromovanou štukovou
výzdobou, doplněnou malbou. Prospekt se před rekonstrukcí nacházel v havarijním stavu,
způsobeném zejména nedořešenou terénní situací z obou stran paty prospektu, kdy kvůli
výstavbě pěší lávky přes Vltavu byl terén především z rubové strany výrazně navýšen
a docházelo tak k trvalému zamokření hmoty prospektu, které je příčinou degradace
štukové a malířské výzdoby. V roce 2018 byly zahájeny stavební a restaurátorské práce,
a to zajištěním degradovaných omítkových a štukových vrstev, na které navázaly stavební
práce spojené s odvlhčením zdiva ohradní zdi. Po vyschnutí zdiva práce pokračovaly plnou
restaurátorskou obnovou sochařské a malířské výzdoby.
Akce se blíží ke svému závěru, riziko dodatečných prací je nyní již minimální, a proto PO
navrhuje snížení IT / KV ve prospěch následující IA GHMP.
IA č. 0042153 – Rekonstrukce Hospodářských budov – Trojský zámek
Jde o rekonstrukci za účelem komplexního řešení objektu. Probíhá restaurátorská
a stavební obnova malého zahradního schodiště – tzv. theatronu, středové partie
hospodářských budov. Byla rozebrána schodišťová ramena a podesty, provedeny nové
nosné konstrukce a hydroizolace, restaurování pískovcové architektury, stupňů

a balustrády. Při restaurování se objevily vady, které nemohly být předem zjištěny, jejich
odstranění je nutné a neoddělitelné v rámci probíhající rekonstrukce. Zejména se jedná
o obnovu destruovaných kamenických prvků pod pylony.
Z tohoto důvodu PO žádá o převod / přesun IT / KV ve prospěch této IA.
Touto navrhovanou úpravou rozpočtu kap. 0662 se celkové náklady akce (CNA)
č. 0042153 nezvyšují.
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