Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1345
ze dne 22.6.2020
k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kap. 02 - Městská infrastruktura na rok 2020
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního 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: 1.7.2020

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-36975
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1345 ze dne 22. 6. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Botanická zahrada hl.m. Prahy

0008278

Výstavní pavilon - Areál JIH

94

0254

-7 000,00

Botanická zahrada hl.m. Prahy

0006484

Vstupní objekt - Areál SEVER

94

0254

-2 000,00

Botanická zahrada hl.m. Prahy
Botanická zahrada hl.m. Prahy

0045106
0045105

Závlahové systémy
Technické zázemí vinice

94
94

0254
0254

7 000,00
2 000,00

Celkem

0,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Radě HMP je předkládán návrh OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 – Městská
infrastruktura na rok 2020 z důvodu přesunu finančních prostředků p.o. Botanická zahrada
hl.m. Prahy (dále jen „BZ“) mezi jednotlivými investičním akcemi v rámci UZ 94.
Jedná se o přesuny finančních prostředků mezi celkem čtyřmi investičními akcemi, a to
konkrétně u:
• inv. akce č. 8278 – Výstavní pavilon – Areál JIH,
• inv. akce 6484 – Vstupní objekt – Areál SEVER,
• inv. akce 45106 – Závlahové systémy,
• inv. akce 45105 – Technické zázemí vinice.
ZDŮVODNĚNÍ:
Realizace investiční akce č. 8278 – Vstupní objekt – Areál JIH se oproti původnímu plánu
zbrzdila. V rámci stavebního povolení si vodohospodářské oddělení stavebního úřadu
MČ Praha 7 vyžádalo navíc hydrogeologické posouzení a vsakovací zkoušky. Došlo tak
k oddálení dokončení projektové dokumentace k provedení stavby na říjen až listopad 2020.
Zahájení stavebních prací tak zřejmě proběhne až na přelomu listopadu a prosince 2020.
Vzhledem k právě popsané skutečnosti nedojde k proinvestování celé přidělené částky na rok
2020, tudíž BZ žádá o přesun finančních prostředků ve výši 7 000,0 tis. Kč na jinou akci, a to
na investiční akci č. 45106 – Závlahové systémy, kde BZ již v návrhu rozpočtu na rok 2020
plánovala kapitálové výdaje v celkové částce 15 000,0 tis. Kč, avšak Zastupitelstvo hl. m. Prahy
přidělilo na tuto akci o 7 000,0 tis. Kč méně. V rámci této investiční akce se realizují
vnitroareálové závlahové systémy, které navazují na investiční akci odboru INV MHMP
č. 42811 – Vodovod Botanická zahrada, která zajistí zásobování BZ užitkovou vodou z Vltavy.
V současné době probíhají stavební práce podle plánu a do konce 2020 by BZ ráda započala
poslední, a to třetí etapu vnitroareálových závlah, které musí být dokončeny pro to, aby byl
přívod užitkové vody z Vltavy funkční. Na dofinancování stavebních prací v roce 2020 je tak
třeba navýšit kapitálové výdaje o 7 000,0 tis. Kč na uhrazení faktur s tím spojených.
K dalšímu zpoždění realizace došlo u investiční akce č. 6484 – Vstupní objekt – Areál
SEVER. Dokumentace k územnímu řízení včetně legislativního procesu, na který by navázala
dokumentace pro stavební povolení, měla být dopracována v roce 2020. Rozsah této stavby si
však vyžádal posudek EIA, proti kterému podala MČ Praha 8 a dotčená veřejnost námitky.
Stavba má v tuto chvíli kladné rozhodnutí od odboru ochrany prostředí MHMP, ale je možné,
že se MČ Praha 8 a dotčená veřejnost opakovaně odvolá. Práce na projektové dokumentaci se
tak téměř zastavily a BZ neočekává proinvestování celé přidělené částky na rok 2020. Navrhuje
tak přesun finančních prostředků ve výši 2 000,0 tis. Kč na investiční akci č. 45105 –
Technické zázemí vinice, kde pro změnu díky sloučení projektové dokumentace k územnímu
řízení a stavebního povolení došlo k urychlení celé věci, tudíž bude potřeba navýšit kapitálové
výdaje o výše zmíněnou částku.

