Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1567
ze dne 21.6.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a zavedení
nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí včetně stanovení celkových
nákladů akcí

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí dle bodu I.
tohoto usnesení
Termín: 25.6.2021
2.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 25.6.2021

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. Petr Hlubuček
R-40548
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1567 ze dne 21. 6. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace
OCP MHMP
Lesy hl.m.Prahy
Lesy hl.m.Prahy

Číslo akce
0044571
0000000
0000000

Název akce
Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží
Revitalizace Vokovického rybníka
Revitalizace Zámeckého rybníka v k.ú. Čakovice
Celkem

Úprava celkových
nákladů (v tis.
Kč)
14 551,80
18 695,50

UZ

ORJ

00
94
94

0254
0254
0254

Úprava
rozpočtu (v
tis. Kč)
-33 247,30
14 551,80
18 695,50
0,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
S platností od 1.1.2019 byla ZHMP schválena zřizovací listina příspěvkové organizace Lesy hl.
m. Prahy a došlo k novému nastavení i financování prací a činností, které tato organizace pro
hl. m. Praha provádí. Práce, které byly do 31.12.2018 fakturovány, jsou nyní Radou HMP
schváleny dle „Metodiky kontroly výdajů p. o. Lesy hl. m. Prahy“ – usnesení č. 2094 ze dne
28. 8. 2018 a financovány ve formě příspěvku. Jedná se buď o příspěvek neinvestiční schválený
v rámci schvalování rozpočtu hl. m. Prahy, nebo investiční transfer, který je schvalovaný Radou
HMP v průběhu kalendářního roku. O stejnou částku (tedy ve výši investičního transferu) se
pak snižuje schválený rozpočet OCP MHMP - kapitálové výdaje.
V předkládaném materiálu se jedná o 2 investiční akce, které bude realizovat organizace Lesy
hl. m. Prahy jako běžný dodavatel:
1) „Revitalizace Vokovického rybníka“. Jedná se o stavební akci, jejíž předmětem bude
celková rekonstrukce vodohospodářských objektů a revitalizace vodní plochy.
Degradované nábřežní zdi budou zbourány, břehy budou upravené do pozvolnějšího
sklonu a opevněné kamennou rovnaninou. Pro vypouštění vodní plochy bude sloužit
nové výpustné zařízení obložené kamenem. Součástí revitalizace je rovněž úprava
koryta potoka pod rybníkem v délce cca 100 m, kdy původní degradované betonové
opevnění bude nahrazeno přírodě bližším typem opevnění - kamennou rovnaninou.
Připravená akce včetně detailního rozpisu a členění tvoří přílohu této důvodové zprávy.
Celkové náklady akce činí 14 551,80 tis. Kč.
2) „Revitalizace Zámeckého rybníka v k.ú. Čakovice“. Jedná se o stavební akci, jejíž
předmětem bude rekonstrukce vodohospodářských objektů rybníka, oprava hráze
a poškozených břehů spočívající v dosypání břehů vhodnou zeminou a opevněním
z kamenné dlažby a kamenné rovnaniny.
Připravená akce včetně detailního rozpisu a členění tvoří přílohu této důvodové zprávy.
Celkové náklady akce činí 18 695,50 tis. Kč.

Přílohy důvodové zprávy:
1) Rozpočtový výhled akcí – požadavky na finanční zdroje
2) Nabídky na provedení akcí

