
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2010 
ze dne  30.8.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 01 - Rozvoj obce 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 01 - Rozvoj obce 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 

Kontrolní termín: 10.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Tisk: R-41241  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2010 ze dne 30. 8. 2021

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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

INV MHMP 0045708 Černý Most II – objekty O a P 0012 0121 -24,00

INV MHMP 0043312 Černý Most II – 5. stavba et. 0002 0012 0121 24,00

Celkem 0,00

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

0

UZ
Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)

0

ORJ

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

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)



   

                                            D ů v o d o v á    z p r á v a                              R-41241 

 

Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh na úpravu kapitálových výdajů v 

rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 dle konkrétních staveb: 

 

v kap. 01 – Rozvoj obce 

 

I. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2021 

 

Stavba č. 43312 Černý Most II – 5. stavba et. 0002 

                                                                        zařazení stavby do rozpočtu částkou 24 tis. Kč 

 

Stavbu je nutné zařadit zpět do rozpočtu INV MHMP a to z důvodu, že je třeba proplatit 

inženýrskou činnost (24 tis. Kč), která spočívala v přípravě podkladů pro vyvedení 

majetku a předání správci.  

 

Jedná se o bytovou výstavbu 8 objektů v lokalitě Černý Most, která byla v r. 2006 přerušena. 

Součástí stavby je i dětské hřiště a příjezdové komunikace včetně parkovacích stání a potřebná 

technická infrastruktura.  

Odbor INV MHMP zrealizoval stavební objekt dětského hřiště. Po jeho kolaudaci je povinností 

příkazníka předat komplexní podklady pro vyvedení stavby. Mimo jiné se jedná o vyčíslení 

investičních nákladů za účelem zavedení stavby do majetku a předání do svěřené správy 

městské části Praha 14.  

Na základě usnesení Rady HMP číslo 2257 ze dne 19. 10. 2020 bylo rozhodnuto o delimitaci 

stavby na Pražskou developerskou společnost. INV MHMP však musí dokončit úkony 

související se zavedením stavby do majetku a odečtení vynaložených finančních prostředků z 

investičního účtu 042 a následně je možné akci delimitovat. Z výše uvedených důvodů je 

potřeba doplatit objednávku na příkazníka (inženýrská činnost) za přípravu podkladů pro 

vyvedení majetku a předání správci. Z toho důvodu je potřeba stavbu č. 43312 Černý Most II – 

5. stavba et. 0002 zařadit zpět do rozpočtu INV MHMP. 

 

V roce 2021 budou finanční prostředky použity na doplacení činnosti příkazníka za výkon 

inženýrské činnosti. 

 

II. Snížení rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2021 

 

Stavba č. 45708 Černý Most II – objekty O a P 

                                                                                             snížení rozpočtu částkou 24 tis. Kč 

 

Jedná se o bytovou výstavbu 2 objektů v lokalitě Černý Most, která byla v r. 2006 přerušena. 

Navržené objekty O a P mají 4 nadzemní podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. 

Předpokládá se výstavba celkem 28 bytů. Součástí stavby je realizace příjezdových komunikací 

včetně parkovacích stání pro návštěvníky a potřebná technická infrastruktura. 

 

Vzhledem k tomu, že v roce 2021 se posunul termín zahájení stavebních prací, lze uvolnit 

finanční prostředky u této stavby. 

 

 

 



   

Z á v ě r : 

Zvýšení rozpočtu v kap. 01 celkem                                                                            24 tis. Kč 

Snížení rozpočtu v kap. 01 celkem                                                                            - 24 tis. Kč 

Celkem v kap. 01               ± 0 Kč 
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