Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 21/30
ze dne 12.11.2020
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 12

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy ve výši 120.000,0 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

2.

poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 120.000,0 tis. Kč na akci č. 0080145 Výst. budovy ÚMČ Praha 12 Městské části Praha 12 dle přílohy č.1 tohoto usnesení

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 23.11.2020

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-8612
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/30 ze dne 12. 11. 2020

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Odbor

ORG

MHMP - ROZ

0091680

Název ÚZ

příjmy z dividend

POL

ORJ

2142

0816

Celkem

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)
120 000,00
120 000,00

III. Úprava rozpočtu kapitálových výdajů - pol. 6363 - poskytnutí (IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
Městská část

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

POL

UZ

ORJ

Praha 12

0080145

Výst. budovy ÚMČ Praha 12

6330

6363

84

0916

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
120 000,00
120 000,00

Důvodová zpráva
(shodná pro RHMP i ZHMP)

MČ Praha 12 požádala dopisem č.j. P12 25481/2020 OKM ze dne 8.7.2020 o poskytnutí
účelové investiční dotace z finančních prostředků hl. m. Prahy v roce 2020 ve výši 120.000 tis.
Kč na akci č. 80145 – Výst. budovy ÚMČ Praha 12 za účelem zajištění financování pořízení
nového sídla úřadu.
Projekt výstavby Nové radnice má právoplatné stavební povolení. Po předání staveniště
zhotoviteli proběhl archeologický průzkum, demolice objektů na předmětných pozemcích,
stavba plynule probíhá dle schváleného harmonogramu a momentálně se staví vnitřní příčky a
montuje se technologie. Samotná výstavba objektu Nové radnice Praha 12 by měla být
dokončena v roce 2021.
Výstavba nové radnice byla zahájena v minulém volebním období a původní odhad
investičních nákladů stanovil celkovou částku, spojenou se získáním nové budovy ÚMČ na
470.000 tis. Kč, včetně daně z přidané hodnoty. Městská část předpokládala, že částku
minimálně ve výši 220.000 tis. Kč je schopna alokovat z vlastních zdrojů. Aby zajistila
financování před vypsáním zakázky, respektive pro následné uzavření smlouvy s vítězným
zhotovitelem, požádala HMP o poskytnutí návratné finanční výpomoci. V roce 2016 schválilo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 12 ve výši
250.000 tis. Kč a uzavřelo s MČ Praha 12 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné
finanční výpomoci č. INO/16/06/000317/2016. Dle podmínky uvedené ve smlouvě,
vynaložila městská část na úhradu faktur za tuto akci před čerpáním návratné finanční
výpomoci vlastní zdroje minimálně ve výši 100.000 tis. Kč.
Prodej majetku k zajištění zdrojů financování však nebyl minulým vedením městské části
uskutečněn, a tak MČ nemá veškeré finanční prostředky, nezbytné k zajištění dostavby nové
radnice a jejímu uvedení do provozu, k dispozici. Nové vedení městské části, ustanovené po
volbách v roce 2018, v návrhu rozpočtu na rok 2019 schválilo předpokládané příjmy
z realizace (prodeje) zbytného majetku ve výši 150.000,0 tis. Kč s tím, že tyto finanční
prostředky budou alokovány na zvláštní účet – fond Nová radnice. V krátkém časovém
období se městské části zatím nepodařilo zajistit prostřednictvím prodejů zbytného majetku
dodatečné finanční prostředky na novou radnici.
Před prodejem majetku soukromým subjektům, nabídlo současné vedení radnice MČ Prahy
12 hlavnímu městu Praze k odejmutí část majetku svěřeného městské části. Ten je vhodný
k realizaci investiční výstavby či revitalizaci, například je zde možné realizovat záměr bytové
výstavby.
V současné době je Úřad městské části Praha 12 umístěn v sedmi budovách v pěti různých od
sebe značně vzdálených lokalitách. Budovy jsou za hranicí technické životnosti, často
v havarijním stavu, jejich provoz je ekonomicky neefektivní a prostory nesplňují požadavky
na výkon agend veřejné správy. Výstavbou nové budovy úřadu MČ Praha 12 budou účelně
naplněny základní požadavky kladené na moderní a efektivní způsob řízení chodu úřadu a na
poskytování kvalitních služeb občanům.
V souvislosti s výše uvedeným je Radě hl. m. Prahy předkládáno k odsouhlasení a
Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2020 ve

výši 120 000 tis. Kč městské části Praha 12 na akci 80145 – Výst. budovy ÚMČ Praha 12
zapojením příjmů z dividend, které hl. m. Praha obdrželo v letošním roce ze svých
majetkových účastí.

Příloha.
1) Žádost č.j. P 12 25481/2020 OKM ze dne 8.7.2020 a přílohy
2) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí NFV č. INO/16/06/000317/2016 z 29.9.2016

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2385
ze dne 2.11.2020
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 12
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

souhlasí
1.

s úpravou rozpočtu vl. hl.m. Prahy ve výši 120.000 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

2.

s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 120.000 tis. Kč na akci č. 0080145 Výst. budovy ÚMČ Praha 12 Městské části Praha 12 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

ukládá
1. radnímu Mgr. Janu Chabrovi
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 12.11.2020

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:

radní Mgr. Jan Chabr
R-37825
radní Mgr. Jan Chabr
odborům MHMP

