Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 312
ze dne 22.2.2021
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 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 26.2.2021

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-39472
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 312 ze dne 22. 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

0042126

Průmyslový polookruh

0321

-26 129,00

INV MHMP

0000211

Lipnická - Ocelkova

0321

-7 600,00

INV MHMP

0045113

Optimalizace uzlu Barrandovský most

0321

1 600,00

INV MHMP

0045809

Účel.inv.dot.pro SŽ-Optim.trať.MstěticeVysočany

0321

32 129,00

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.

121

0,00

Důvodová

zpráva

Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu kapitálových
výdajů INV MHMP dle konkrétních staveb:
Kapitola 03 – Doprava
Poskytnutí individuální investiční dotace na investiční akci č. 0045809 Účel.inv.dot.pro
SŽ-Optim.trať.Mstětice-Vysočany
navýšení rozpočtu o částku 32 129 tis. Kč
Usnesením Zastupitelstva HMP č. 22/23 ze dne 17. 12. 2020 bylo schváleno poskytnutí
individuální investiční dotace na investiční akci č. 0045809 Účel.inv.dot.pro SŽOptim.trať.Mstětice-Vysočany ve výši 32 128 173,- Kč. Jedná se o dotaci na vybudování dvou
podchodů pod násypovým tělesem z obou stran přemostění ulice Kbelská (příloha č. 2 k
důvodové zprávě). Stavba podchodů bude provedena jako novostavba podle projektové
dokumentace „Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh, Podchody a návazné komunikace v
oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici“ – zpracovatel SUDOP PRAHA a.s. 09/2020.
Investiční akce byla vyvolána stavem podjezdu pod touto železniční tratí, který svým šířkovým
uspořádáním neumožňuje bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Při projednávání variant možností
uspořádání bylo zjištěno, že vzhledem ke stavu přípravy stavby „Optimalizace traťového úseku
Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně)“ již není možné začlenit do této stavby rozsáhlejší
úpravy podjezdu pod touto železniční tratí, jejichž rozsah stejně nelze přesněji určit vzhledem
ke stavu přípravy rekonstrukce Průmyslového polookruhu.
Stavba č. 000211 - Lipnická - Ocelkova
snížení rozpočtu o částku 7 600 tis. Kč
V současné době lze u této stavby snížit finanční prostředky. Následně po získání stavebního
povolení (předpoklad květen 2021) a bude uzavřena smlouva o dotaci pro Správu železnic na
vybudování mostního objektu v násypovém tělese železniční trati. V rámci schválení této
smlouvy o dotaci bude nutné upravit rozpočet této stavby.

Stavba č. 0042126 - Průmyslový polookruh
snížení rozpočtu o částku 26 129 tis. Kč
Předmětem stavby je zkapacitnění komunikace Kbelská a Průmyslová včetně navazující části
Jižní spojky.
Snížení finančních prostředků pro rok 2021 je realizováno na základě poskytnutí dotace ve
prospěch SŽ na výstavbu dvou podchodů pro pěší podél komunikace Kbelská, kterou SŽ
provede v rámci investiční akce č. 0045809 Účel.inv.dot.pro SŽ-Optim.trať.MstěticeVysočany.
Stavba č. 0042126 - Optimalizace uzlu Barrandovský most
navýšení rozpočtu o částku 1 600 tis. Kč
Navýšení rozpočtu se realizuje na základě skutečnosti, že na konci roku 2020 nebyla uhrazena
fakturace Studie ČVUT, řešící nové dopravní uspořádání na východním předpolí
Barrandovského mostu.
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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. 03
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33 729 tis. Kč
33 729 tis. Kč

± 0 Kč

