Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 265
ze dne 15.2.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV MHMP v roce 2021
v kap. 03 - Doprava
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP investičních akcí dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 19.2.2021

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. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
R-39411
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 265 ze dne 15. 2. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů*/ (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

INV MHMP

0044544

Terminál Smíchovské nádraží

0

00000

0321

-6 300,00

INV MHMP

0043784

Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12

0

0000

0321

5 000,00

0000053

Vysočanská radiála

0

0000

0321

1 300,00

INV MHMP

Celkem

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

0,00

Důvodová

zpráva

Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu kapitálových
výdajů INV MHMP a navýšení celkových nákladů investiční akce dle konkrétních staveb:
Kapitola 03 – Doprava
Stavba č. 0044544 - Terminál Smíchovské nádraží
snížení rozpočtu o částku 6 300 tis. Kč
Vzhledem k nutnosti podrobnějšího projednání dopracovaného architektonického řešení
terminálu nebudou v letošním roce plně vyčerpány prostředky přidělené pro tuto stavbu v
rozpočtu roku 2021.
Stavba č. 0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12
navýšení rozpočtu o částku 5 000 tis. Kč
V průběhu roku 2020 probíhaly v koordinaci s investorem SOKP – ŘSD intenzivní jednání
s vlastníky pozemků potřebných pro realizaci tohoto projektu o jejich výkupu. Pro úspěšnou
realizaci těchto výkupů je nutné připravit patřičné znalecké posudky, návrhy smluv případně
zpracovat další nutné podklady. Pro tyto činnosti je tedy nutné zajistit pro rok 2021 potřebné
rozpočtové krytí. Případné náklady na připravované výkupy pozemků budou řešeny
individuálně v rámci schválení takové majetkoprávní operace Zastupitelstvem HMP.

Stavba č. 0000053 - Vysočanská radiála
navýšení rozpočtu o částku 1 300 tis.
Kč
Stavba byla ukončena a zkolaudována v roce 2012. Pro dokončení majetkoprávního vypořádání
jako podmínky ŘSD Praha k převzetí části Vysočanské radiály do správy je nutno dokončit
výkup pozemků. Pro tyto výkupy je tedy nutné zajistit pro rok 2021 potřebné rozpočtové krytí.
Závěr:
Snížení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 03 celkem o
Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 03 celkem o
Celkem úprava kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 01, 02

1

6 300 tis. Kč
6 300 tis. Kč
± 0 Kč

