Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 408
ze dne 2.3.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2020 v kapitole 06 - Kultura
a cestovní ruch
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 6.3.2020

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 MgA. Hana Třeštíková
R-35587
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 408 ze dne 2. 3. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

kap. 06
INV MHMP

41176

Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

0000

0621

50 000,00

INV MHMP

45029

Rek. a dost. Průmyslového paláce

0000

0621

-50 000,00

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.

0,00

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy se předkládá ke schválení návrh na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů
INV MHMP na rok 2020 v kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch

I.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2020

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace
zvýšení rozpočtu částkou 50 000 tis. Kč
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu a dostavbu dnes již nedochovaných částí, pokud
možno v jejich původním půdoryse i vzhledu. Přístavby, které se nacházejí mimo původní
půdorysnou stopu, jsou navrženy jako novodobé, ale s použitím původních materiálů.
Dochované původní prvky budou obnoveny restaurátorsky (pokud se nezachovaly na svém
místě).
V roce 2020 budou finanční prostředky použity na dokončení stavebních a restaurátorských
prací první etapy výstavby, na dokončení přípojek a propojek dešťové kanalizace, splaškové
tlakové kanalizace a vodovodu. Dále budou finanční prostředky použity na protierozní zajištění
svahu nad Šlechtovou restaurací, projektovou a inženýrskou činnost, související průzkumy a
BOZP.

II.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2020

Stavba č. 45029 – Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce
snížení rozpočtu částkou 50 000 tis. Kč
Předmětem akce je celková rekonstrukce Průmyslového paláce a dostavba jeho levého křídla.
Jedná se o vytvoření tvarové repliky původního levého křídla zničeného požárem, včetně
zopakování pohledových prvků zaniklé části. Nově bude levé křídlo podsklepeno. Stavebně
bude objekt splňovat současné požadavky na celoroční provoz multifunkční haly pro pořádání
veletrhů, výstav, prezentací, sjezdů, kulturních vystoupení, projekcí apod.
Vzhledem k tomu, že předpokládané zahájení stavebních prací je až ve 4. Q 2020, lze uvolnit
část finančních prostředků u této stavby.
Závěr:
Zvýšení rozpočtu v kap.06 celkem
Snížení rozpočtu v kap.06 celkem
Rozdíl mezi zvýšením a snížením rozpočtu

50 000 tis. Kč
50 000 tis. Kč
0 tis. Kč

