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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: 8.10.2021 
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2441 ze dne 4. 10. 2021

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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

INV MHMP
0043010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny

0 0421 -28 000,00

C e l k e m -28 000,00

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

INV MHMP
0043010 Zdroje financování vytvořené v běžném roce

0000 8115 21 0421 28 000,00

C e l k e m 28 000,00

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

         

POL

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce

Odbor/Organizace

UZ

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

Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ODPA



Důvodová zpráva 

 

Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu kapitálových 

výdajů INV MHMP v kap. 04 u investiční akce: 

 

 

 

Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny 

snížení rozpočtu 28 000 tis. Kč 

Předmětem investiční akce je výstavba nové tělocvičny v areálu školy. Stavba tělocvičny je 

navržena do prostoru stávajícího dvora uvnitř vnitrobloku školy. Stavba obsahuje prostor 

tělocvičny určený i pro společenské funkce školy a zázemí tělocvičny včetně jídelny. 

Tělocvična bude provozně a funkčně propojena s budovou školy. Zázemí tělocvičny je 

situováno do části prostor suterénu původní budovy školy.  

Z důvodu prodloužení výběru dodavatele předstihového záchranného archeologického 

výzkumu a z důvodu posunu termínu zahájení výstavby, nedojde v roce 2021 k vyčerpání 

veškerých alokovaných prostředků v rozpočtu INV MHMP na tuto investiční akci a čerpání 

částky ve výši 28.000 tis. Kč je předpokládáno v roce 2022 nad rámec návrhu rozpočtu. 

 

 

Zdroje financování vytvořené v běžném roce pro akci Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ 

stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny 

zvýšení rozpočtu 28 000 tis. Kč 

 

Z á v ě r : 

Snížení rozpočtu v kap. 04                     28 000 tis. Kč 

Zdroje financování vytvořené v běžném roce                28 000 tis. Kč 


	Usnesení č.2441
	Příloha č.1 k usnesení Rady HMP

	Důvodová zpráva



