
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1735 
ze dne  12.7.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2021 v kap. 02 - Městská infrastruktura 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2021 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 

Termín: 16.7.2021 

 

 
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 Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-41118  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1735 ze dne 12. 7. 2021

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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

INV MHMP 0042811 Vodovod Botanická zahrada 0000 0221 200,00

INV MHMP 0042359 Papírenská - kanalizační sběrač                   0000 0221 -200,00

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

UZ
Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)

0

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)



1 

 

 

 

D ů v o d o v á z p r á v a 

 

Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu kapitálových 

výdajů INV MHMP dle konkrétních staveb: 

 

 

Kapitola 02 - Městská infrastruktura 

 

Stavba č. 42359 - Papírenská – kanalizační sběrač                                       

     snížení rozpočtu o částku 200 tis. Kč 

Stavba v současné době nemůže pokračovat, protože technicky navazuje na stavbu č. 6963 - 

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV, etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh, jejíž příprava 

se rovněž pozdržela, a to z důvodu uznání námitek vyloučeného účastníka VZ na inženýrsko-

geologický průzkum. 

 

 

Stavba č. 42811 – Vodovod Botanická zahrada 

navýšení rozpočtu o částku 200 tis. Kč 

Stavba je dokončena, požadované prostředky ve výši 200 000,- Kč budou použity na vyšší 

zabezpečení provozu technologie jímacího objektu umístěného v záplavovém území. 

 

 

 

Z á v ě r : 

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 02 celkem o      200 tis. Kč 

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 02 celkem  o      200 tis. Kč 

 

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