
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1276 
ze dne  31.5.2021 

k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a navýšení celkových nákladů dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat úpravu rozpočtu a navýšení celkových nákladů dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 4.6.2021 

 

 
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-40203  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1276 ze dne 31. 5. 2021

                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

OCP MHMP 0095406000000 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 0000 8115 82 0254 3 237,20

OCP MHMP 0095406000000 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 0000 8115 0254 1 000,00

OCP MHMP 0002003000000 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 0000 8115 0254 11 400,00

OCP MHMP 0044570000000 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 0000 8115 0254 1 165,60

OCP MHMP 0044572000000 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 0000 8115 0254 16 000,00

C e l k e m 32 802,80

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

OCP MHMP 0095406000000 Změny technologií vytápění - Program Čistá energie Praha 82 0254 3 237,20

OCP MHMP 0095406000000 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0254 1 000,00

C e l k e m 4 237,20

Úprava rozpočtu  kapitálových výdajů  

OCP MHMP 0002003000000 Výkupy lesních pozemků 0254 11 400,00

OCP MHMP 0044570000000 Kompostárna Horní Lada 0254 1 165,60

OCP MHMP 0044572000000 Stromovka - rozšíření parku 0254 16 000,00

28 565,60

Název akce

UZÚčel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ORJ

Úprava celkových 

nákladů (v tis. Kč)

900,00

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

3713

3719

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

Číslo akceOdbor/Organizace POLODPA
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Důvodová zpráva 
 

Radě hl. m. Prahy je předkládán ke schválení tisk na navýšení rozpočtu běžných a kapitálových 

výdajů OCP MHMP: 

 

Běžné výdaje 

 
§ 3713 Změny technologií vytápění - Program Čistá energie Praha 
Finanční prostředky jsou určeny na dotace v rámci dotačního programu Hlavního města Prahy 

"Program Čistá energie Praha" (rozčleněno na jednotlivé položky dle typu příjemců). Hlavní 

město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů 

energie v bytech a v rodinných či bytových domech občanům ČR na území hl. m. Prahy 

již od roku 1994. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů 

k realizaci projektů snižujících dopady lokálních topenišť na ovzduší v Praze. V květnu 2021 

je Tiskem číslo: R-40362 předkládáno RHMP ke schválení vyhlášení Programu Čistá energie 

Praha 2021.  

 

§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší   

Finanční prostředky jsou určeny na komunikační aktivity ke Klimatickému závazku Hlavního 

města Prahy, k němuž byl odsouhlasen usnesením RHMP č. 1025 ze dne 10.5.2021 Klimatický 

plán 2030, který bude předložen ke schválení na květnovému Zastupitelstvu. 

 

Kapitálové výdaje: 

 

číslo akce 0002003 Výkupy lesních pozemků 

Finanční prostředky jsou určeny na probíhající a projednávané výkupy lesních pozemků 

do vlastnictví Hlavního města Prahy. Připraven je odkup pěti pozemků v k. ú. Ruzyně – nabídka 

na koupi 19 641 m2 lesních pozemků v Divoké Šárce, jedná se o souvislou plochu pěti 

navazujících pozemků, všechny pozemky okolo jsou již v majetku Hlavního města Prahy. 

Odkup je připraven k projednání v RHMP a ZHMP. 

Dále je v přípravě odkup spoluvlastnických podílů v k. ú. Velká Chuchle – nabídka na odkup 

podílu 3/16 (HMP má již podíl ½) tří lesních pozemků o celkové ploše 108 905 m2, jedná o lesní 

pozemek v areálu Chuchelského háje, kde je na části již historicky umístěno dětské hřiště 

a venkovní sportoviště. V pokročilé fázi je také příprava odkupu pozemku v k.ú, Dubeč, který 

navazuje na již OCP MHMP upravené pozemky krajinné zeleně, po části pozemku také vede 

asfaltová cyklostezka, takže dojde i k majetkoprávnímu vyřešení této stavby.  

 

V této souvislosti se celkové náklady akce 120 000,00 tis. Kč navyšují o 900,00 tis. Kč 

na 120 900,00 tis. Kč. 

 

číslo akce 00044570 Kompostárna Horní Lada 

 Finanční prostředky jsou určeny na pokračují přípravu investiční akce Hlavního města 

Kompostárna Horní Lada. V průběhu zpracování dokumentace k územnímu řízení 

a stavebnímu povolení došlo k rozšíření původně zamýšleného záměru realizace kompostárny 

o další zařízení, kterým je přidružený dřevařský závod Lesů hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu 

musel být opakován proces posouzení vlivů na ŽP plánovaného zařízení v rozšířené podobě, 

čímž došlo k posunu plnění souvisejícího se zahájením územního řízení a stavebního povolení 

až do roku 2021.  

 

číslo akce 00044572 Stromovka – rozšíření parku  
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Finanční prostředky jsou určeny na provedení stavební akce „Začlenění části Výstaviště 

ke krajinářskému parku Stromovka“. Proces zadávání veřejné zakázky byl několikrát zdržen 

námitkami a veřejná zakázka na dodavatele stavby nakonec byla zrušena a bylo nutné ji znovu 

vysoutěžit s termínem realizace až v roce 2021. Zrušení veřejné zakázky a záměr znovu vypsat 

zadávací řízení se stejným předmětem plnění byl schválen usnesením RHMP č. 2854 

ze dne 14.12.2020. V současné době již bylo rozhodnuto o novém dodavateli a nyní probíhá 

lhůta na podání námitek. Pokud se tak nestane, stavbu bude možné na konci května 2021 zahájit.  
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