Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 9/59
ze dne 19.9.2019
k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 22 v roce 2018
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

b e r e n a v ě d o mí
vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 22 v roce 2018 uvedené
v příloze č. 1 k důvodové zprávě

II.

schvaluje
úpravu rozpočtu hlavního města Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení
Termín: 26.9.2019

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-7335
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/59 ze dne 19. 9. 2019

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

Úprava rozpočtu příjmů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

POL

UZ

ORJ

ODO MHMP

0092909

Tržby z provozu ZPS v MČ Praha 22

6330

4131

0000

0329

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
880,9
880,9

Úprava rozpočtu běžných výdajů

Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

MHMP - ODO SK

0092930

Správa a údržba komunikací

2212

0000

0329

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

880,9
880,9

Důvodová zpráva k tisku Z-7335
Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0283 ze dne 24. 2. 2004 byla odsouhlasena pravidla finančního
vypořádání prostředků získaných z provozu zón placeného stání (dále jen ZPS) mezi hl. m.
Prahou (dále jen HMP) a městskou částí (MČ).
Rozdíl mezi MČ Praha 22 a ostatními MČ byl v minulosti v tom, že zatímco ZPS na územích
MČ Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7 a Praha 8 provozovalo HMP,
provoz ZPS na území MČ Praha 22 zajišťovala samotná MČ. Tento stav platil ještě v lednu
2018.
Za toto období je u MČ Praha 22 navrhován ke schválení odvod ve výši 50 % z výsledku
dosaženého touto MČ z provozování ZPS po odečtení finančních nákladů.
Protože správu ZPS pro HMP od 1. 2. 2018 převzala Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s. (dále jen TSK), která má uzavřenou smlouvu s dodavateli technologií a služeb spojených
s realizací ZPS a následně provozování mobilního monitoringu a ostatních služeb provozu ZPS,
je platební mechanizmus následující:
1) dodavatelé TSK převádějí na účet HMP měsíčně příjmy z provozování ZPS,
2) TSK hradí pravidelně měsíčně odměnu dodavatelům dle objednaných služeb podle
smluvní ceny,
3) HMP v rámci vyúčtování hradí TSK veškeré vzniklé náklady spojené se zajištěním
realizace a provozu ZPS, které TSK vynaložila.
Příjmy z provozu ZPS jsou tvořeny příjmy z parkovacích automatů (mincemi nebo platebními
kartami) a příjmy z tzv. virtuálních parkovacích hodin (bezhotovostní mobilní platební kanál,
kde lze platit platebními kartami nebo kartami CCS). Výdaje na provoz ZPS jsou pak tvořeny
pouze výdaji TSK.
V příloze č. 1 této důvodové zprávy je uveden celkový přehled příjmů ZPS v MČ Praha 22,
HMP a TSK a současně přehled výdajů na zřízení ZPS a následný provoz.
Protože parkovací automaty v rámci nového systému ZPS přecházejí do majetku HMP
okamžitě po dodání, bylo jejich financování alespoň rozloženo do 3 let ve formě rozdělení
(50%, 30% a 20%) tak, aby prvotní náklady na realizaci ZPS byly rozloženy do delšího
časového období a výrazně nezatěžovaly rozpočet HMP popř. MČ. I přes toto opatření došlo
po odečtení veškerých nákladů u ZPS na území MČ Praha 22 za část roku 2018, kdy zajišťovalo
správu ZPS TSK, ke ztrátě. Tato ztráta bude započtena do nákladů na provoz ZPS za rok 2019.
V příloze č. 1 k návrhu usnesení je zařazen bod, ve kterém bude z příjmů HMP z provozu ZPS
navýšen rozpočet TSK na správu a údržbu komunikací o částku 880,9 tis. Kč, která představuje
náklady spojené s realizací (část platby za dodané parkovací automaty) a provozem oblasti 22,
které v roce 2018 TSK do těchto činností investovala.
Vzhledem k celkové výši rozpočtových opatření z provozu ZPS za rok 2018 převyšují částku,
která je v kompetenci Rady schválit, je přílohou č. 2 této důvodové zprávy i návrh usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Materiál byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1760 dne 26. 8. 2019, ve kterém je
uloženo náměstku primátora hl. m. Prahy Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D. uzavřít s MČ
smlouvu o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na
části území městské části Praha 13. Tato smlouva je uzavírána každoročně, a to po schválení
vyúčtování provozu ZPS Radou hl. m. Prahy.

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Příjmy ze zóny placeného stání v městské části Praha 22 od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Městská část
Parkovací automaty v Kč
Příjmy v Kč celkem
Výdaje na správu ZPS v Kč
Výdaje celkem v Kč
Příjmy v Kč ze ZPS po odečtení výdajů
Příjmy v Kč pro MČ ze ZPS = 50 %
Konečný čistý příjem HMP v Kč

Praha 22
55 008,00
55 008,00
4 980,00
4 980,00
50 028,00
25 014,00
25 014,00

Příjmy ze zóny placeného stání v městské části Praha 22 od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018

Městská část
Parkovací automaty v Kč
Virtuální parkovací hodiny v Kč
Příjmy v Kč celkem
Výdaje TSK HMP v Kč
Výdaje celkem v Kč
Příjmy v Kč ze ZPS po odečtení výdajů
Příjmy v Kč pro MČ ze ZPS = 50 %
Konečný čistý příjem HMP v Kč

Praha 22
463 395,10
11 930,00
475 325,10
880 857,01
880 857,01
-405 531,91
0,00
-405 531,91

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1760
ze dne 26.8.2019
k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 22 za rok 2018 a k návrhu na
schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 22 v roce 2018
Rada hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí
vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 22 za rok 2018 uvedené
v příloze č. 1 k důvodové zprávě

II.

souhlasí
s úpravou rozpočtu hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.

schvaluje
1.

smlouvu o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 22, uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení

2.

převedení podílu ze zisku hospodářské činnosti městské části Praha 22 z
provozování zóny placeného stání za rok 2018 ve výši 25.014,00 Kč na účet
hospodářské činnosti hl.m. Prahy

IV.

ukládá
1. náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D.
1. předložit návrh úpravy rozpočtu hlavního města Prahy dle bodu II. tohoto
usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy
Termín: 19.9.2019
2.

po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy podepsat smlouvu dle bodu III.1.
tohoto usnesení
Termín: 26.9.2019

2. MHMP - ROZ MHMP
1. po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy realizovat rozpočtová opatření dle
bodu II. tohoto usnesení
Termín: 30.9.2019
3. MHMP - UCT MHMP
1. provést kontrolu zaslání částky 25.014,00 Kč z účtu hospodářské činnosti
městské části Praha 13 na účet hospodářské činnosti hl.m. Prahy dle bodu III.2.
tohoto usnesení
Termín: 31.10.2019

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. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Tisk:
R-32583
Provede:
náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., MHMP - ROZ MHMP,
MHMP - UCT MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

