
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 28/38 
ze dne  17.6.2021 

k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 42821 
Dvorecký most; stavební práce" a návrhu na úpravu celkových investičních nákladů a úpravu 

rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV MHMP v roce 2021 v kap. 03-Doprava 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  záměr nadlimitní veřejné zakázky „Stavba č.42821 Dvorecký most; stavební práce“, 
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

2.  úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP a navýšení celkových nákladů 
investiční akce dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  realizovat  bod I. tohoto usnesení 

Termín: 21.6.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9446  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/38 ze dne 17. 6. 2021 
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Záměr realizovat veřejnou zakázku dle ustanovení Hlavy I., článek 6 písm. e) 

Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy 

(nad 20 000 000 Kč bez DPH na stavební práce) 

INV/OR/ 0010 /21 

Odbor MHMP: INV Pořadové č. záměru: 007/INV/2021 

Název veřejné 

zakázky: 

Stavba č. 42821 „Dvorecký most; stavební práce“ 

Předmět plnění: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby č. 42821 „Dvorecký 

most“ (dále jen „stavba“), jíž je výstavba tramvajového mostu 

spojující Smíchov a Podolí pro převedení MHD, chodců a cyklistů  

 

Konstrukce mostu je navržena jako šestipolový spojitý nosník 

z předpjatého železobetonu, délka mostu je 388 m, volná šířka 

16,0 m. 

Součástí stavby budou obě předpolí mostu včetně lávky pro 

cyklisty. 

CPV kódy: 45000000-7 Stavební práce 

45221110-6-Výstavba mostů 

Zastoupení 

zadavatele v řízení: 

ANO, proběhne výběrové řízení  

Administrátor bude vybrán až po schválení záměrového TISKu. 

Důvodem pro administraci externím administrátorem je složitost a 

specifičnost předmětu plnění.   

Zdůvodnění 

potřeby veřejné 

zakázky: 

Potřeba výstavby mostu je dána současným chybějícím 

tramvajovým, pěším a cyklistickým propojením smíchovského a 

podolského břehu Vltavy. Stavba respektuje platný územní plán 

Prahy. 
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Projekt výstavby Dvoreckého mostu je zařazen mezi nejvyšší 

priority hlavního města Prahy jak v Plánu udržitelné mobility, 

tak ve Strategii rozvoje tramvajových tratí. 

Analýza trhu 
V rámci ČR a SR byla v posledních 10 letech realizována řada 

veřejných zakázek na realizaci obdobných konstrukcí mostů. Tyto 

mosty byly realizovány především při výstavbě dálnic jako dvojice 

samostatných mostních konstrukcí pro každý dopravní směr. Jedná 

se například o : 

Most ve Veselí nad Lužnicí (D3, úsek Soběslav-Veselí nad Lužnicí) 

(2012) 

Most přes inundační území Lužnice, železniční trať a silnici I/3. 

Spojitý nosník z monolitického předpjatého betonu o 

22 polích,  maximální rozpětí pole 65,0 m. Celková délka přemostění 

je 1055,0 m. 

Zhotovitel: SMP CZ, a.s. 

 

Most přes rybník Koberný (D3, úsek  Planá nad Lužnicí-Soběslav) 

(2012) 

Spojitý trámový nosník z monolitického předpjatého betonu o 6 

polích, maximální rozpětí pole 109,5 m. Celková délka přemostění je 

557,6 m. 

Zhotovitel: Metrostav, a.s. 

 

Estakáda Opatovice (D35, úsek Opatovice-Časy), (2021) 

Most přes inundační území Labe. Spojitý  nosník z monolitického 

předpjatého betonu o 23 polích, maximální rozpětí pole 80,0 m. 

Celková délka přemostění je 1064,0 m. 

Zhotovitel: SMP CZ,a.s. 

 

Slovenská republika: 

Most Ivachnová (D1, úsek Hubová-Ivachnová), (2018) 
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Most překonává Chočský potok a dvě polní cesty. Jedná se o spojitý 

nosník z monolitického předpjatého betonu o 12 polích, maximální 

rozpětí pole…. Celková délka přemostění je 638,00 m. 

Zhotovitel: OHL ŽS, a. s.  

Most na dálnici D1 nad větvemi křižovatky (stavba Prešov západ- 

Prešov jih) (2021) 

Most nad větvemi křižovatky. Spojitý trámový nosník 

z monolitického předpjatého betonu o 12-ti polích, maximální 

rozpětí pole 74,0 m. Celková délka přemostění je 562,0 m. 

Zhotovitel: sdružení firem EUROVIA SK, Doprastav,a.s, Metrostav  

Estakáda nad cestou I/18, ŽSR a VR Hričov (D3),(2017) 

Spojitý trámový nosník z monolitického předpjatého betonu o 29-ti 

polích , maximální rozpětí pole 110,0 m. Celková délka přemostění 

je 1492,64 m.  

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. 

Most přes řeku Torysu (D1, úsek Budimír-Bidovce), (2018) 

Spojitý trámový nosník z monolitického předpjatého o celkové délce 

přemostění je 558,00 m.  

Zhotovitel: Skanska 

 Pro VZ na Dvorecký most která bude v roce 2022/2023  zcela jistě 

prestižní realizací mostní konstrukce, lze předpokládat účast většiny 

relevantních stavebních firem a to samostatně případně formou 

sdružení, případně ve sdružení se zahraničními firmami. Vzhledem 

účasti na výše uvedených zakázkách, případně schopnostem dalších 

stavebních dodavatelů na našem trhu lze očekávat účast minimálně 

osmi uchazečů. 

Byla použita 

předběžná tržní 

konzultace? 

Ne, tržní konzultace nebyla realizována, neboť si zadavatel nechává 

zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci odbornou 

projektovou kanceláří, ze které zadavatel bude vycházet i při 

zpracovaní podrobných podmínek zadávací dokumentace. 

Cíl veřejné zakázky 
• zajištění zhotovitele stavby, který provede výstavbu mostu 

spojujícího smíchovský a podolský břeh Vltavy pro MHD, pěší a 

cyklisty. 
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• cíle realizace této investice byly stanoveny již v zadání podmínek 

architektonicko-konstrukční soutěže, podrobně na 

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/dvorecky-most 

• cíle budou naplněny dokončením realizace mostu v roce 2024 

Koncepční materiál 

nebo rozhodnutí, na 

základě kterého se 

veřejná zakázka 

zadává: 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2546, k návrhu na rozhodnutí 

zadavatele o vyloučení účastníků soutěže o návrh a výběru 

nejvhodnějšího návrhu v architektonicko-konstrukční soutěži o 

návrh "Dvorecký most“, ze dne 2. 10. 2018 

 

Druh veřejné 

zakázky podle 

předmětu a 

předpokládané 

hodnoty: 

veřejná zakázka na stavební práce  

v nadlimitním režimu 

 

Předpokládaná 

hodnota1 a datum 

stanovení 

972 000 000,00 Kč bez DPH 

20.5.2021 

Způsob stanovení 

předpokládané 

hodnoty2: 

Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě propočtu 

zpracovatele projektové dokumentace 

Druh zadávacího 

řízení: 

otevřené řízení 

Požadavky na 

prokázání 

způsobilosti a 

kvalifikace: 

1. Základní způsobilost – dle § 74 ZZVZ 

 

2. Profesní způsobilost – dle § 77 ZZVZ, zejména: 

a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud 

jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 

 

b. doklad o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 

předpisy takové oprávnění vyžadují; 

 

1 Při stanovení předpokládané hodnoty byla brána v úvahu všechna možná spolu související plnění ve smyslu 

zejm. ust. § 16 a násl. ZZVZ; PH je stanovena v souladu s ustanovením § 16 a násl. ZZVZ; bližší údaje obsahuje 

dokumentace VZ. 

2 Zejm. s ohledem na ustanovení § 16 odst. 6 ZZVZ. 
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c. doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, 

jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to 

osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

v platném znění 

 

3. Technická kvalifikace – dle § 79 ZZVZ, zejména: 

a. seznam významných stavebních prací poskytnutých 

dodavatelem včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a 

identifikace objednatele; 

 

b. seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou 

podílet na plnění veřejné zakázky; 

 

c. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se 

k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým 

osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k 

jejich vedoucím pracovníkům; 

 

d. popis technického vybavení, resp. opatření dodavatele k 

zajištění kvality; 

 

e. přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele za 

poslední 3 roky. 

Způsob hodnocení: Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě 

nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. 

Kritéria hodnocení: a. Nejnižší nabídková cena (70 %) 

b. Lhůta realizace díla (15 %)  

c. Délka záruční doby (10 %)  

d. Kvalita realizačního týmu (5 %) 

 

přesné znění zadávacích podmínek bude výsledkem důkladného 

zhodnocení ze strany technické a právní po vypracování 

projektové dokumentace pro výběr zhotovitele 
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Způsob 

financování: 

Rozpočet HMP, kapitola 03 – doprava 

 

Předpokládaný 

termín zahájení 

řízení k veřejné 

zakázce: 

11/2021 

Předpokládaná 

doba realizace 

veřejné zakázky: 

předpoklad 30 měsíců 

Informace, zda se 

připouští varianty 

nabídky dle § 102 

ZZVZ: 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky dle ustanovení § 102 

ZZVZ. 

Odůvodnění 

nerozdělení 

nadlimitní veřejné 

zakázky na části: 

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ 

nerozděluje nadlimitní veřejnou zakázku na části, neboť oddělení 

plnění není účelné, hospodárné a efektivní. 

Odůvodnění 

použití jiných 

komunikačních 

prostředků při 

podání nabídky 

namísto 

elektronických 

prostředků: 

Elektronické prostředky budou při zadávání veřejné zakázky 

použity. 

Odůvodnění 

neodeslání 

předběžného 

oznámení: 

Zadavatel nebude odesílat předběžné oznámení, neboť nebude 

využívat možnost zkrácení lhůty pro podání nabídek podle § 57 

ZZVZ. 

Odůvodnění 

nejmenování 

komisí: 

Jmenování komise bude předložené ke schválení Radě HMP 

 



Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/38 ze dne 17. 6. 2021

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

INV MHMP 42821 Dvorecký most 0 0321 5 000,00

INV MHMP 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice 0 0321 -5 000,00

C e l k e m 0,00

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

          Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

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
Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)

470 000,00
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Důvodová zpráva k tisku Z-9446 
 

Zastupitelstvu HMP je předkládán ke schválení návrh záměru veřejné zakázky „Stavba 

č. 42821 Dvorecký most; stavební práce“, předmětem které je provedení komplexních stavebně 

realizačních činností na základě projektové dokumentace zpracované sdružením 

TUBES/ATELIER 6 – Dvorecký most, jíž je výstavba tramvajového mostu pro MHD, pěší a 

cyklisty, spojující smíchovské a podolské nábřeží. 

 

Projekt mostu byl zpracován na základě vítězného návrhu architektonicko-konstrukční soutěže. 

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického a konstrukčního návrhu tramvajového 

mostu pro MHD, pěší a cyklisty jako spojnici břehů Smíchova a Podolí. Návrh řešení měl 

podpořit celoměstsky významné propojení mezi městskými částmi. 

 

Konstrukce mostu je navržena jako šestipolový spojitý trámový nosník z předpjatého 

železobetonu proměnného komorového průřezu, délka nosné konstrukce je 338,5 m (30-50-64-

87-64-41m), délka mostu  388 m, volná šířka mostu 16,0 m. Součástí stavby budou úpravy obou 

předpolí mostu včetně lávky pro cyklisty, opěrné zdi a uměleckých děl. 

 

Zastupitelstvu HMP je předkládán ke schválení návrh na úpravu celkových nákladů investiční 

akce č. 42821 Dvorecký most ze stávajících 900.000 tis. Kč na 1.370.000 tis. Kč, tj. navýšení 

o 470.000,00 tis. Kč. Zvýšení celkových nákladů investiční akce bylo vyvoláno zpracováním 

propočtu nákladů stavby zhotovitelem projektové dokumentace. 

 Zastupitelstvu HMP je předkládán ke schválení návrh na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů 

pro rok 2021, spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů u stavby č. 42821 Dvorecký 

most o 5.000 tis. Kč a snížení rozpočtu kapitálových výdajů u stavby č. 42808 Rekonstrukce 

Vinohradské ulice o 5.000 tis. Kč. Tato úprava rozpočtu v roce 2021 reflektuje aktuální stav 

přípravy a projednávání projektové dokumentace u těchto dvou staveb. 

 

Návrh záměru veřejné zakázky „Stavba č. 42821 Dvorecký most; stavební práce“ a návrhy na   

úpravu celkových nákladů investiční akce a rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2021 na akci 

č. 42821 Dvorecký most byl odsouhlasený usnesením Rady HMP č. 1344 ze dne 7. 6.2021. 

  
Výstavbou tohoto mostu dojde k doplnění doposud chybějícího propojení pro městskou 

dopravu, pěší a cyklistické vazby mezi vltavskými břehy. Stavba přispěje ke zlepšení 

přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech (Lihovar a 

Dvorce) a zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy. 

Projekt výstavby Dvoreckého mostu je zařazen mezi nejvyšší priority hlavního města Prahy jak 

v Plánu udržitelné mobility, tak ve Strategii rozvoje tramvajových tratí. 

 

Přílohy k důvodové zprávě: 

1. Záznam o stanovení předpokládané hodnoty zakázky 

2. Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1344 ze dne 7. 6. 2021 

3. Plán udržitelné Mobility – karta opatření 080 

4. Situace 

5. Informace o investičním záměru 

      6.   Plánu udržitelné mobility 

      7.   Strategii rozvoje tramvajových tratí 

 





Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1344 
ze dne  7.6.2021 

k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky                                        
"Stavba č. 42821 Dvorecký most; stavební práce" a návrhu na úpravu celkových investičních 

nákladů a úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV MHMP v roce 2021                           
v kap. 03-Doprava 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  se záměrem veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  s úpravou rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP a navýšením celkových 
investičních nákladů akce dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   r o z h o d u j e  

o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek a po schválení záměru          
v Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

I I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D. 

1.  předložit záměr veřejné zakázky dle bodu I.1. tohoto usnesení Zastupitelstvu 
hl.m. Prahy ke schválení 

Termín: 17.6.2021 



2.  předložit úpravu rozpočtu a navýšení celkových investičních nákladů dle bodu 
I.2.  tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení 

Termín: 17.6.2021 

3.  předložit Radě HMP návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele 

Termín: 28.2.2022 

2.  MHMP - INV MHMP 

1.  realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce "Stavba č. 42821 Dvorecký most; 
stavební práce" dle bodu I.1. tohoto usnesení po schválení záměru 
Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 15.11.2021 

3.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtová opatření a navýšení celkových nákladů investiční akce dle 
bodu I.2. tohoto usnesení po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.6.2021 

 

 
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. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-40645  
Provede: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., MHMP - INV MHMP, 

MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



 

 
Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Vytvořeno dne 21. 05. 2021, 07:25:26

80 | Tramvajová trať Dvorecký most

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Strategické cíle

Zvýšení prostorové efektivity
dopravy
Snížení uhlíkové stopy
Zvýšení výkonnosti a spolehlivosti
Zlepšení dostupnosti dopravy

Nositel

Odbor investiční MHMP

Rozsah

Projektová příprava
Příprava již probíhá
Realizace opatření

Rok zahájení přípravy

2019

Délka přípravy (v měs.)

30

Rok zahájení realizace

2022

Délka realizace (v měs.)

30

Investiční náklady celkem

Celkem: 1 000 000 000 Kč
MHMP: 1 000 000 000 Kč

Provozní náklady celkem

Celkem: 31 000 000 Kč / rok
MHMP: 31 000 000 Kč / rok

Charakteristika

Výstavba nového mostu pro veřejnou
dopravu vč. tramvajové tratě a
nemotorovou dopravu v lokalitě Lihovar -
Dvorce. 

Jde o významné systémové propojení
umožňující zvýšit operativnost tramvajové
sítě na obou březích Vltavy a optimalizovat
trasy autobusových linek mimo
Barrandovských most, který je častou
příčinou omezené plynulosti linek veřejné
dopravy.

Most je rovněž klíčovou součástí budoucí
jižní tramvajové tangenty, propojující
sídlištní celky jižního sektoru Prahy a
celoměstsky významné lokality Anděl,
Smíchovské nádraží, Budějovická a
Pankrác. 

Zprovoznění mostu bude znamenat
výraznější zásah do organizace linkového
vedení tramvají i autobusů. Předpokládá
se, že nárůst provozních nákladů vlivem
zvýšení nabídky bude kompenzován
optimalizací autobusové dopravy (částečně
i vlivem kratší trasy oproti vedení po
Barrandovském mostě).

Investiční náklady zahrnují jak samotnou
stavební část mostu, tak úpravy obou
předpolí a výstavbu TT. Investiční náklady
mohou doznat výrazných změn v závislosti
na výsledcích architektonické soutěže.

Pozitivní dopady

vznik významného systémového
propojení v rámci systému veřejné
dopravy
zlepšení přestupních vazeb mezi
tramvajovými a autobusovými linkami
(uzly Lihovar, Dvorce)
odlehčení dopravně přetíženého centra
města vznikem atraktivního,
kapacitního a spolehlivého
tangenciálního propojení
vznik nových přímých spojení do
celoměstsky významných lokalit Anděl
a Smíchovské nádraží, výhledově i
dalších (např. Budějovická)
převedení velké části přepravních
proudů veřejné dopravy z
Barrandovského mostu, jenž je častým
zdrojem nepravidelností veřejné
dopravy
zvýšení spolehlivosti a rychlosti
veřejné dopravy

Rizika

obava z tlaku na zavedení provozu
individuální automobilové dopravy
(záměr s tím nepočítá)
časově náročný proces přípravy

Lokalita
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Plán udržitelné mobility Prahy a okolí
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vyžadující architektonickou soutěž
projekčně náročné technické řešení ke
splnění požadavků všech dotčených
orgánů
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Příloha č. 5 k důvodové zprávě

Informace o investiční akci vlastního HMP v tis. Kč údaje platné k datu: 

Název organizace Číslo Název akce Náklady Profinanc. Rozpočet Požadavky Požadavky Požadavky Požadavky
Zbývá Kontrolní Závazky/ Zbývající

Předpokládané 

roční

akce upravený na rozpočet na rozpočet na rozpočet na rozpočet profinanc. číslo zasmluvnění závazky/ běžné výdaje

resp. zkratka odboru akce celkem do 31.12.2020 rok 2021 Předběžný rok 2021 Předběžný rok 2022 Předběžný rok 2023 Předběžný na další roky po 31.12.2020 zasmluvnění navazující na 

od do (H1) (H0) (H3) závazek (H9) závazek (H9) závazek (H9) závazek (H9) celkem k úhradě dokončenou akci

INV MHMP 42821 Dvorecký most 2016 2024 900 000,00 93 127,03 49 000,00 0,00 51 776,00 49 000,00 900,00 90 000,00 1 800,00 250 000,00 1 929,00 417 872,97 806 872,97 0,00 149 532,03 56 405,00 0,00

Informace o veřejné zakázce vlastního HMP v tis. Kč údaje vycházející z tisku: 

Název organizace Číslo Název akce Náklady Profinanc. Rozpočet Požadavky Požadavky Požadavky Požadavky

Předpokládané 

roční

akce upravený na rozpočet na rozpočet na rozpočet na rozpočet běžné výdaje

resp. zkratka odboru akce celkem do 31.12.2020 rok 2021 Předběžný rok 2021 Předběžný rok 2022 Předběžný rok 2023 Předběžný na další roky navazující na 

od do (H1) (H0) (H3) závazek (H9) závazek (H9) závazek (H9) závazek (H9) dokončenou akci

INV MHMP 42821 Dvorecký most 2022 2025 470 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 235 000,00 0,00 155 000,00 470 000,00 0,00 237 000,00 471 120,00 0,00 73 000,00 0,00

,

Informace o investiční akci vlastního HMP v tis. Kč údaje po schválení tisku: 

Název organizace Číslo Název akce Náklady Profinanc. Rozpočet Požadavky Požadavky Požadavky Požadavky
Zbývá Kontrolní Závazky/ Zbývající

Předpokládané 

roční

akce upravený na rozpočet na rozpočet na rozpočet na rozpočet profinanc. číslo zasmluvnění závazky/ běžné výdaje

resp. zkratka odboru akce celkem do 31.12.2020 rok 2021 Předběžný rok 2021 Předběžný rok 2022 Předběžný rok 2023 Předběžný na další roky po 31.12.2020 zasmluvnění navazující na 

od do (H1) (H0) (H3) závazek (H9) závazek (H9) závazek (H9) závazek (H9) celkem k úhradě dokončenou akci

INV MHMP 42821 Dvorecký most 2016 2025 1 370 000,00 93 127,03 54 000,00 0,00 51 776,00 54 000,00 235 000,00 900,00 245 000,00 470 000,00 1 800,00 487 000,00 471 120,00 1 929,00 490 872,97 1 276 872,97 0,00 1 325 652,03 1 232 525,00 0,00

Poznámky: Řádek 11 - "požadavky na rozpočet H9", "Celkové náklady akce H1", "Rozpočet upravený H3", "Profinancovanost H0" - údaje musí být přesné, vycházející z dat v  ekonomických systémech. 

Požadavky na rozpočet 2021 musí být vyšší nebo rovny rozpočtu upravenému 2021 - zásada H9 => H3

Výše závazků/zasmluvnění nesmí být vyšší než požadavky na rozpočet. V roce 2021 nesmí být tyto závazky vyšší než rozpočet upravený 2021.

Kontrolní číslo V31 co nejblíže nule.

"Smlouva" = platné smluvní závazky celkem, a to vyplývající nejen z podepsaných smluv, ale i objednávek atp. k danému datu v daném roce. V ř. 21 figurují následky projednávaného tisku.

"Předběžný závazek" = závazky vyplývající ze schválených záměrů na zakázky, z vyhlášených zakázek bez záměrů atp. k danému datu v daném roce. V ř. 21 figurují následky projednávaného tisku.

31.5.2021

R-40645

R-40645

Úpravu "požadavků na rozpočet H9" provádí odbor/řídicí odbor MHMP sám v průběhu celého kalendářního roku. V případě plánované úpravy je v ř. 21 vyplněna jen částka, o kterou bude stávající požadavek upravován. Následnou úpravu v systému provede odbor/řídící odbor MHMP za dodržení platných zásad pro pořizování požadavků na aktuální rok i 

roky následující.
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