
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/33 
ze dne  9.9.2021 

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace na 
organizaci akce Den bez aut v rámci Evropského týdne mobility 2021 MČ Praha 13,           

MČ Praha - Suchdol a MČ Praha - Újezd 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace na organizaci 
akce Den bez aut 2021 MČ Praha 13, MČ Praha - Suchdol a MČ Praha - Újezd dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9590  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

Úprava rozpočtu běžných výdajů 

MHMP - ODO 0092909000000 Běžné výdaje ODO MHMP 0 0329 -294,00

C e l k e m -294,00

                                  III. Úprava rozpočtu výdajů - pol. 5347  poskytnutí neinv. dotace MČ HMP (strana DAL)

Praha 13 0091629000013 Organizace akce Den bez aut 2021 6330 5347 81 0316 94,00

Praha - Suchdol 0091629000049 Organizace akce Den bez aut 2021 6330 5347 81 0316 100,00

Praha - Újezd 0091629000053 Organizace akce Den bez aut 2021 6330 5347 81 0316 100,00

C e l k e m 294,00

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

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

ORJODPAOdbor/Organizace

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/33 ze dne 9. 9. 2021

Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL

2299

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

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

Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ



Důvodová zpráva k tisku Z-9590 

 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je předkládán ke schválení návrh na poskytnutí finančních prostředků 
formou účelové neinvestiční dotace na organizaci akce Den bez aut 2021 ve prospěch Městské části 
Praha 13, Městské části Praha-Suchdol a Městské části Praha-Újezd.  
 

Den bez aut je tradiční součástí kampaně Evropský týden mobility (dále jen ETM). ETM je významná a 
tradiční celoevropská akce na podporu informovanosti veřejnosti o udržitelné dopravě ve 
městech. Cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o všech souvislostech motorové dopravy a 
možných alternativách. Akce je realizována s podporou Evropské komise a na národní úrovni je 
koordinována Ministerstvem životního prostředí ČR. Hlavní město Praha se každoročně do této 
významné kampaně zapojuje a koordinuje průběh celé kampaně na území hl. m. Prahy. Zapojení do 
ETM pro letošní rok včetně rámcového rozpočtu bylo odsouhlaseno usnesením Rady hl. m. Prahy 
č. 1965 ze dne 30. 8. 2021. 
 
Hlavní město Praha se dlouhodobě snaží realizovat osvětové akce s tematikou udržitelné dopravy ve 
spolupráci s městskými částmi. Od roku 2019 je proto nastaven model podpory městských částí 
v organizaci vlastní akce v rámci ETM - Den bez aut, při které je městským částem poskytnuta finanční 
a metodická podpora na organizaci a realizaci. Tento model se velmi osvědčil a finanční i časové 
náklady na realizaci se podařilo takto snížit oproti předchozím ročníkům, kdy byl Den bez aut zajišťován 
formou jedné centrální akce, organizované ODO MHMP. V nastaveném modelu je proto doporučeno i 
nadále pokračovat. 
 
Osloveny byly všechny městské části hl. m. Prahy, zájem o organizaci akce projevili v letošním roce 
pouze městské části Praha 13, Praha – Suchdol a Praha - Újezd. Navrhovány jsou proto účelové 
neinvestiční dotace pro městskou část Praha 13 ve výši 94 tis. Kč a pro městské části Praha – Suchdol 
a Praha – Újezd ve výši 100 tis. Kč. Žádosti o dotace jsou přílohou č. 1 – 3 důvodové zprávy. 
 
Dotace je poskytována na základě žádosti příslušné městské části v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která specifikuje 
konkrétní účel, náklady a na co bude použita; žádost je k nahlédnutí u zpracovatele. Prostředky jsou 
převáděny z rozpočtu Odboru dopravy MHMP (č. akce: 0092909000000, ORJ: 0000000329, ODPA: 
002299, POL: 5169), kam byly k tomuto účelu přiděleny.  





























Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1965 
ze dne  30.8.2021 

k účasti na Evropském týdnu mobility a Dnu bez aut 2021, k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy a k poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace na organizaci 

akce Den bez aut MČ Praha 13, Praha - Suchdol a Praha - Újezd 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

závěrečnou zprávu Evropského týdne mobility 2020, která je přílohou č. 1 důvodové 
zprávy 

I I .   s c h v a l u j e  

účast hl.m. Prahy na Evropském týdnu mobility 2021 ve dnech 16. 9. - 22. 9. 2021           
a organizaci mezinárodní akce Den bez aut 2021 v souladu s přílohou č. 2 tohoto 
usnesení 

I I I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace na 
organizaci akce Den bez aut 2021 MČ Praha 13, Praha - Suchdol a Praha - Újezd 
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

2.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

I V .   u k l á d á  

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

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu III. tohoto 
usnesení 

Termín: 9.9.2021 

2.  podepsat Chartu Evropského týdne mobility 2021, která je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení 

Termín: 16.9.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  v případě schválení návrhu dle bodu III. tohoto usnesení Zastupitelstvem hl.m. 
Prahy realizovat rozpočtové opatření dle bodu III.2. tohoto usnesení 

Termín: 13.9.2021 

3.  MHMP - ODO MHMP 

1.  koordinovat přípravu a zajistit realizaci Evropského týdne mobility 2021, včetně 
mezinárodního Dne bez aut 2021 v součinnosti s OMM MHMP 

Termín: 22.9.2021 



V .   ž á d á  

1.  ředitele organizací zřízených hl.městem Prahou 

1.  o spolupráci při organizaci Evropského týdne mobility 2021 a Dne bez aut 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-41204  
Provede: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., MHMP - ROZ MHMP, 

MHMP - ODO MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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