
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2232 
ze dne  13.9.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 01 - ROZVOJ OBCE                            
a kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ na rok 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 30.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Jan Chabr  
Tisk: R-41124  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

HOM MHMP 0091188
Použití Fondu rozvoje dostupného bydlení  na 
území hl. m. Prahy 0000 8115 12 0835 20 000,00

HOM MHMP 0043912 zapojení prostředků z přijatých dividend 0000 8115 023 0135 10 000,00
HOM MHMP 0044075 zapojení prostředků z přijatých dividend 0000 8115 023 0835 3 000,00

C e l k e m 33 000,00

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ROZ MHMP 009160177 Neúčelová rezerva 3 1016 -65 900,00
HOM MHMP 0093584 výdaje na veřejné osvětlení 0835 13 000,00
HOM MHMP 0093584 výdaje na veřejné osvětlení 0835 52 900,00
HOM MHMP 0093580 výdaje mimo oblast veřejného osvětlení 12 0835 20 000,00

C e l k e m 20 000,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

HOM MHMP 0043912 Štvanice 0135 10 000,00
HOM MHMP 0044075 Projekty, studie, příprava akcí 0835 3 000,00

C e l k e m 13 000,00

CELKEM 33 000,00

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2232 ze dne 13. 9. 2021

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

Číslo akceOdbor/Organizace

Odbor/Organizace

POL

ODPA

UZ

ODPA

Účel / Název akce Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)

Číslo akce Účel / Název akce Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)

ORJ

UZ ORJ

0,00
0,00

Číslo akce  Název akce Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)UZ ORJ

6409

3639

Odbor/Organizace

3639

Úprava celkových 
nákladů  (v tis. Kč)

3631
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Důvodová zpráva 

k Tisku: R- 41124 

 
Prostředky nárokované v tomto materiálu budou použity k následujícím účelům: 

 

Běžné výdaje 

Kapitola 08 

Správce: radní Chabr 

 

Veřejné osvětlení                                                                                                   52 900 tis. Kč 

(ORJ 0835, ORG 93584, § 3631, pol. 5169)                                                          

jedná se o správu, provoz a údržbu VO (veřejného osvětlení), zajišťované a fakturované 

prostřednictvím Technologie hl. m. Prahy. Pro letošní rok byly schváleny prostředky ve výši 

197 000 tis. Kč, reálná potřeba vyčíslená na základě uzavřených smluv či připravovaných 

dodatků dle podkladů od Technologie hl. m. Prahy činí cca 249 900 tis. Kč.  Nově 

požadovaná částka zahrnuje výdaje na správu, provoz a údržbu, vč. odměny z pronájmu 

reklamních ploch a výdajů na výměnu kabelových polí.     

 

Veřejné osvětlení                                                                                                     13 000 tis. 

Kč 

(ORJ 0835, ORG 93584, § 3639, pol. 5169, 5171)                                                

Technologie hl. m. Prahy zajišťuje smluvně pro hl. m. Prahu zpracování rozvoje koncepce 

VO (pol. 5169), potřeba prostředků pro letošní rok činí cca 6 400 tis. Kč. Rovněž zabezpečuje              

i odstraňování škod na VO (pol. 5171), kde potřeba prostředků pro letošní rok činí přibližně 

6 600 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že uvedené prostředky nejsou zahrnuty ve schváleném 

rozpočtu, jsou zde nárokovány.   

 

Pro financování výše uvedených položek běžných výdajů v celkové částce 65 900 tis. Kč je 

navrženo použít prostředky z neúčelové rezervy.  

 

 

Správce: radní Zábranský 

Opravy bytového fondu                                                                                            20 000 tis. 

Kč (ORJ 0835, ORG 93580, § 3639, pol. 5171, UZ 12)                    

jedná se o prostředky na nezbytné opravy bytového fondu z důvodu zajištění odpovídající 

úrovně bydlení v objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy spravovaných správcem Centra.  

Z nárokovaných prostředků budou v objektech v lokalitách Černý Most, Stodůlky, Kyje, 

Barrandov, Čakovice, Bohnice, Malešice a Střížkov zajištěny opravy výtahů, střech                         

a dešťových svodů, výměna oken, opravy schodišť a dlažby, opravy balkonů a lodžií, 

malování, opravy omítek a výměna PVC ve společných prostorách domů, výměna 

zařizovacích předmětů v bytech, opravy vstupních dveří do domů, opravy rozvodů vody a 

topení, odstranění závad z požárních revizí, revizí elektro a hromosvodů aj.  

Pro financování této položky běžných výdajů ve výši 40 000 tis. Kč je navrženo použít Fond 

dostupného bydlení na území hl. m. Prahy.  

Stav FRDB k 30.06.2021 činní 1 138 448,00 tis. Kč. 
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Kapitálové výdaje 

Kapitola 01 

Správce : náměstek primátora Hlaváček 

Akce č. 43912 – Štvanice                                                                                        10 000 tis. 

Kč 

(ORJ 0135, §3745, pol. 6121)                                        

akce zahrnuje revitalizaci ostrova, včetně zajištění potřebných dokumentací. Pro rok 2021 je 

počítáno s financováním předprojektových podkladů a zpracování manuálu vize ostrova, které 

je zasmluvněno. Na základě této zpracované nové podoby a funkčního využití ostrova 

Štvanice budou navazovat další kroky k připravenosti projektu až do výběru zhotovitele. 

 

Správce: radní Chabr 

Akce č. 44075  – Projekty, studie, příprava akcí                           3 000 tis. Kč 

(ORJ 0835, §3639, pol. 6121) 

pro přípravu budoucích investic je nutno zahájit práce na studiích, nezbytných průzkumech         

a projektech rekonstrukce bytových či nebytových prostor a areálů ve vlastnictví hl. m. Prahy 

tak, aby bylo možno vést jejich realizace v následujícím roce. V tuto chvíli jsou zde zahrnuty 

předprojektové a projektové přípravy revitalizace nízkoprahového centra Naděje a křižovatky 

U Bulhara a komunitního centra Malešice, kde se již počítá s jejich následnou realizací.  

 

 

Pro financování výše uvedených položek kapitálových výdajů v celkové částce 13 000 tis. Kč 

je navrženo použít prostředky z přijatých dividend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu jednání Rady HMP došlo k úpravě přílohy č. 1 k usnesení a Důvodové zprávy. 
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