
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 3041 
ze dne  6.12.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů minulých let v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy minulých let 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: 10.12.2021 

2.  MHMP - INV MHMP 

1.  zajistit ve spolupráci s UCT MHMP přeúčtování výdajů minulých let dle bodu I. 
tohoto usnesení 

Termín: 7.12.2021 

 

 
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-42313  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - INV MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3041 ze dne 6. 12. 2021

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

Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů minulých let (SÚ 723)

INV MHMP 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 3729 6121 0000 0221 -25 028,80

INV MHMP 0010994 EU-Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 3729 6121 106515974 0221 21 274,40

INV MHMP 0010994 EU-Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 3729 6121 106100107 0221 3 754,40

C e l k e m 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.

          * pro neinvestiční dotace/převody

          ** pro investiční dotace/převody

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

ODPA POL UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce



Důvodová  zpráva 

Radě HMP je předkládána ke schválení úprava rozpočtu kapitálových výdajů minulých let: 

Ministerstvo životního prostředí schválilo dne 20. 5. 2016 rozhodnutím o poskytnutí dotace 

z Operačního programu životního prostředí  2014-2020 na akci Sanace a revitalizace skládky 

Velká Chuchle pod registračním číslem projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_024/0001391 dotaci 

(příspěvek EU) v celkové výši 30 790 610,47 Kč. Typ financování ex-post. Poslední změnou 

z 03/2019 o poskytnutí dotace byla celková výše dotace (příspěvek z EU) upravena na částku 

25 496 485,51 Kč. 

První žádost o platbu z OPŽP byla podaná administrátorem dotačního projektu (společnost 

RENARDS, a.s. dle příkazní smlouvy PRK/21/08/006853/2020) ke dni 30. 9. 2020 a jeho 

součástí byly faktury uhrazené z rozpočtu investiční akce č. 42474 Sanace a revitalizace 

skládky Velká Chuchle za období 2015-2019 v celkové výši dotace (příspěvek EU) 

9 847 737,79 Kč.  

RHMP schválila usnesením č. 2899 ze dne 14. 12. 2020 úpravu rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy o tento investiční transfer z MŽP z OPŽP ve výši 9 847 700,- Kč dle rozpočtového 

opatření č. RO 1305 INV ze dne 31. 12. 2020. 

Druhá žádost o platbu z OPŽP byla podaná administrátorem dotačního projektu ke dni 31. 3. 

2020 a jeho součástí byly faktury uhrazené z rozpočtu investiční akce č. 42474 Sanace a 

revitalizace skládky Velká Chuchle za období 2017-2020 v celkové výši dotace (příspěvek EU) 

9 488 691,24 Kč.  

RHMP schválila usnesením č. 1152 ze dne 17. 5. 2021 úpravu rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy o investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí 

z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 ve výši 9 488 700,- Kč dle 

rozpočtového opatření č. 5109 ze dne 18. 5. 2021.  

Třetí a poslední žádost o platbu z OPŽP byla podaná administrátorem dotačního projektu ke 

dni 30. 6. 2020 a jeho součástí byly faktury uhrazené z rozpočtu investiční akce č. 42474 

Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle za období roku 2020 v celkové výši dotace 

(příspěvek EU) 1 937 996,49 Kč.  

RHMP schválila usnesením č. 2245 ze dne 13. 9. 2021 úpravu rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy o investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí 

z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 ve výši 1 938 000,- Kč, dle 

rozpočtového opatření č. 5237 ze dne 14. 9. 2021. 

Celková výše přijatých transferů v roce v 2020 a 2021 je 21 274 400,- Kč. 

Dle metodiky účtování projektů spolufinancovaných z EU týkajících se způsobilých výdajů 

projektu je podíl spolufinancování u Operačního programu životního prostředí ve výši 15% 

z celkových způsobilých výdajů.  

Podíl spolufinancování na projektu je ve výši 3 754 400,- Kč. 

Jelikož se jedná o financování ex-post a z důvodu provádění nezbytných změn u projektu došlo 

k podání žádostí o platbu - proplacení faktur s velkým zpožděním (dodatečné vydání stavebního 

povolení, změny u zhotovitelů – změna statusu Lesy hl. m. Prahy, problémy s výkupy pozemků 

atd.). Z toho důvodu je nutné provést rozpočtovým opatřením změnu ve způsobu účtování a to 

prostřednictvím účtu 723 – opravy účtování minulých let.  
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