
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1721 
ze dne  12.7.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hl.m. Prahy u investičních akcí č. 40951 - 
Revitalizace náplavek, č. 44077 - Revitalizace náplavek II. fáze, č. 44676 - Revitalizace 
náplavek III. fáze v kap. 08 - Hospodářství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na investiční akce č. 40951 - 
Revitalizace náplavek, č. 44077 - Revitalizace náplavek II. fáze, č. 44676 - 
Revitalizace náplavek III. fáze v kap. 08 dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 31.8.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Jan Chabr  
Tisk: R-40984  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP HOM 40951 Revitalizace náplavek 0 0835 34 000,00

MHMP HOM 44077 Revitalizace náplavek II. fáze 0 0835 -30 000,00

MHMP HOM 44676 Revitalizace náplavek III. fáze 0 0835 -4 000,00

C e l k e m 0,00

0,00

0,00

Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

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

Odbor/Organizace

0,00

Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)

0,00

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1721 ze dne 12. 7. 2021



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

TRADE CENTRE PRAHA a.s. (dále také jen „TCP“) je společností, která je vlastněná 

hlavním městem Prahou (dále také jen „HMP“) jako jediným akcionářem a na základě 

příkazní smlouvy č. PRK/83/01/020393/2015, uzavřené mezi TCP a HMP zajišťuje 

správu a obchodní využití pražských náplavek včetně provozu neveřejného přístavu a 

přístavišť. 

Schválením rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2021, usnesením ZHMP č. 22/1 ze dne 

17.12. 2020, bylo v rámci kapitálových výdajů kapitoly č. 8 pro akci č. 40951 – 

Revitalizace náplavek I. fáze přiděleno celkem 41.000 tis. Kč, pro akci č. 44077 – 

Revitalizace náplavek II. fáze celkem 32.000 tis. Kč a pro akci č. 44676 – Revitalizace 

náplavek III. fáze celkem 5.000 tis. Kč. 

Společnost TCP požádala HOM MHMP o přesun těchto přidělených financí mezi 

jednotlivými akcemi. 

Konkrétně se jedná o přesun části finančních prostředků z akcí č. 44077 – Revitalizace 

náplavek II. fáze a č. 44676 – Revitalizace náplavek III. fáze do akce č. 40951 – 

Revitalizace náplavek I. fáze, a to v souvislosti s posunem příprav a termínu možné 

realizace jednotlivých dílčích záměrů definovaných v II. a III. fázi 

Z akce č. 44077 – Revitalizace náplavek II. fáze je navrhován přesun 30.000 tis. Kč a 

z č. 44676 - Revitalizace náplavek III. fáze 4.000 tis. Kč do akce č. 40951 – Revitalizace 

náplavek I. Fáze, které jsou vyžádány časovým posunem realizace a skutečnými 

náklady na provedení stavebních akcí I. fáze (Úprava a doplnění zasíťování nábřeží 

Dvořákova nábřeží i Rašínova nábřeží, Doplnění a úprava sociálního zázemí 

Rašínova nábřeží a Mobiliáře jednotlivých nábřeží). 

Pro akci č. 44077 – Revitalizace náplavek II. fáze zůstane zachováno pro rok 2021 

plnění ve výši 2.000 tis. Kč k realizaci následujících dílčích akcí – „Vypsání 

architektonické soutěže úprava Hořejšího nábřeží“ (zahájení květen 2021 dokončení 

včetně PD březen 2022 – plnění pro rok 2021 – 1.300 tis. Kč), „Zpracování projektové 

dokumentace úprava kobky č. 3 na Rašínově nábřeží“ (plnění pro rok 2021–250 tis. 

Kč) a „Zpracování projektové dokumentace úprav kobky č. 18 na Dvořákově nábřeží“ 

(plnění pro rok 2021 – 450 tis. Kč).      

Pro akci č. 44676 - Revitalizace náplavek III. fáze zůstane zachováno pro rok 2021 

plnění ve výši 1.000 tis. Kč na dílčí akci „Zahájení realizace akce Zpracování studie na 

rozvoj lodní dopravy na území HMP“. 

Převedením celkem 34.000 tis. Kč do akce č. 40951 – Revitalizace náplavek I. fáze 

(celkem 75.000 tis. Kč) bude zajištěn rozsah realizace stavebních prací na vybraných 

akcích v rozsahu roku 2021, který se předpokládá v celkovém rozsahu finančních 

prostředků 72.228 tis. Kč včetně rezervy cca 3–5 % z celkového rozsahu možného 

plnění všech fází Revitalizace pražských nábřeží, které je zachováno v rozsahu 78.000 

tis. Kč. 
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