Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1335
ze dne 22.6.2020
k návrhu na převod finančních prostředků z roku 2019 a jejich využití ke stejnému účelu
na rok 2020 příspěvkové organizaci Správa služeb hlavního města Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
převod finančních prostředků z roku 2019 a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2020
příspěvkové organizaci Správa služeb hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 26.6.2020

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-36562
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1335 ze dne 22. 6. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Odbor/Organizace

Správa služeb hl. m. Prahy
Správa služeb hl. m. Prahy

Číslo akce

43118
43444

Účel / Název akce

Převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let
Převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let

ODPA

POL

UZ

0000
0000

8115
8115

94
94

ORJ

Úprava rozpočtu

(v tis. Kč)

37 900,00
47 000,00

Celkem

84 900,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Správa služeb hl. m. Prahy
Správa služeb hl. m. Prahy

Číslo akce

Název akce

43118000148 Sklad humanitárního mater. a střelnice Kundratka
43444000148 Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč-4 et.
Celkem

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

94
94

0739
0739

Úprava rozpočtu

(v tis. Kč)

37 900,00
47 000,00
84 900,00

Důvodová zpráva k tisku R-36562
Odbor BEZ MHMP obdržel žádost od ředitele příspěvkové organizace Správa služeb hlavního
města Prahy ze dne 6. 2. 2020 (č. j. ŘSSHMP – 15/285/2020) o schválení převodu finančních
prostředků z roku 2019 a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2020 na zajištění financování
významných investičních akcí evidovaných pod číslem 43118 a 43444 v celkové výši 84 900
tis. Kč vč. DPH.
Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019
do rozpočtu Správy služeb hl. m. Prahy v roce 2020. Převod prostředků zohledňuje objem
investičních nákladů jednotlivých investičních akcí, které nebyly součástí požadavků na
ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města
Prahy z roku 2019 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2020 (Usnesení
Rady hl. m. Prahy č. 473 ze dne 9. 3. 2020 a Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy
č. 15/23 ze dne 19. 3. 2020).

Jedná se o investiční akce:
I.

akce č. 43118 - „Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici“
Záměrem investice je vybudování multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu
a střelnici v areálu Správy služeb hl. m. Prahy Kundratka 19. Budova bude využita pro
sklad humanitárního materiálu. V jejím suterénu bude umístěna cvičná střelnice pro krátké
palné zbraně.
Jedná se o multifunkční budovu skladu humanitárního materiálu a střelnice, kdy investice
byla zahájena již v roce 2016 s odůvodnění potřeby realizovat budovu s dostatečnou
kapacitou pro využití skladu humanitárního materiálu a jeho snadné manipulace při
skladování tak i výdeje, dále vytvoření adekvátních podmínek pro zajištění výcviku
strážníků Městské policie hl. m. Prahy a příslušníků Policie ČR, Krajského ředitelství
hl. m. Prahy, jejichž složky sídlí i v areálu Správy služeb hl. m. Prahy Kundratka. V roce
2017 byla dokončena architektonická studie budovy. Ve II. pololetí roku 2019 bylo vydáno
pravomocné stavební povolení a následně zahájen výběr dodavatele na realizaci investiční
akce. Na počátku roku 2020 proběhlo posouzení a hodnocení došlých nabídek, 02/2020
bylo zveřejněno Oznámení zadavatele o výběru dodavatele a v současné době je připravena
k podpisu Smlouva o dílo.
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V roce 2020 předpokládáme zahájení stavebních prací na realizaci budovy.
Zahájeno od:

13. 12. 2016

Předpokládané náklady celkem:
Čerpáno:
Ponechané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019
a let minulých:
Investiční náklady pro dokončení investiční akce činí:

II.

vč. DPH
90 750 000,00 Kč
1 752 165,00 Kč
26 608 708,50 Kč
37 900 000,00 Kč

akce č. 43444 - „Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hlavního města Prahy
v MČ Praha – Dubeč, IV. Etapa, administrativní objekt“
Záměrem investice je vybudování administrativní budovy pro zázemí pracovníků odboru
protipovodňové ochrany, odboru odtahů, ostrahy areálu a zaměstnanců MHMP, kteří
zpracovávají agendu nalezených a opuštěných vozidel. Součástí stavby bude vybudování
parkoviště s deseti parkovacími místy pro veřejnost, nový vjezd do areálu, nové areálové
pěší a pojízdné komunikace, nové oplocení s vjezdovou bránou a brankou, sadové úpravy.
Vybudování administrativní budovy vzešlo z nutnosti zajistit přítomnost zaměstnanců
odboru protipovodňových opatření a úkrytů civilní ochrany v areálu Dubeč, kde jsou
soustředěny mobilní prvky pro výstavbu protipovodňové ochrany hl. m. Prahy včetně
výcvikového polygonu, kdy bude lépe zajištěna koordinace jednotlivých činností v rámci
areálu vztahujících se zejména k protipovodňové ochraně hl. m. Prahy. Každoročně
vyškolí naši zaměstnanci na výcvikovém polygonu protipovodňové ochrany stovky osob z
řad dobrovolníků Českého červeného kříže, Sborů dobrovolných hasičů městských částí,
ale i vojáků aktivních záloh, příslušníků Policie ČŘ, strážníků Městské policie hl. m. Prahy
a příslušníků Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Polygon pravidelně
navštěvují i studenti Policejní akademie České republiky.
Akce byla zahájena v roce 2017. Ve II. pololetí roku 2019 bylo vydáno pravomocné
stavební povolení a následně zahájen výběr dodavatele na realizaci investiční akce. Podpis
smlouvy již byl uskutečněn s vítězem veřejné zakázky a dne 16. 3. 2020 byla stavba
tomuto zhotoviteli předána.
V roce 2020 předpokládáme zahájení stavebních prací na realizaci budovy.
Zahájeno od:

5. 6. 2017
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Předpokládané náklady celkem:
Čerpáno:
Ponechané nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019
a let minulých:
Investiční náklady pro dokončení investiční akce činí:

vč. DPH
60 000 000,00 Kč
1 468 897,00 Kč
10 608 942,95 Kč
47 000 000,00 Kč
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