
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1229 
ze dne  24.5.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV MHMP v roce 2021 v kap. 02 - 
Městská infrastruktura a kap. 03 - Doprava 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP a navýšení celkových nákladů investiční 
akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtová opatření a navýšení celkových nákladů investiční akce dle 
bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 4.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-40138  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1229 ze dne 24. 5. 2021

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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

INV MHMP 0042699 Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze              0000 0221 -500,00

INV MHMP 0042699 Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze              0000 0321 500,00

C e l k e m 0,00

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

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

          Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

5 000,00

ORJ

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

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ

Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)



D ů v o d o v á    z p r á v a 

 

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

výdajů INV MHMP a navýšení celkových nákladů investiční akce č. 42699 Rekonstrukce ulice 

Klapkova, I.fáze: 

 

Jedná se o převedení této investiční akce z kap. 02 – Městská infrastruktura do kap. 03 - 

Doprava z důvodu, že se jedná o dopravní stavbu nikoliv o technickou vybavenost. Předmětem 

investiční akce č. 42699 Rekonstrukce ulice Klapkova, I.fáze je rekonstrukce chodníků a části 

komunikace mezi tramvajovou tratí a chodníky. Dále pak obnova zeleně, včetně vybavení 

mobiliářem (lavičky, herní prvky stojany na kola apod.). Jedná se o úsek mezi ulicí 

Březiněveská až po úroveň ulice U pískovny.  

Náklady na realizaci vycházejí z kontrolního rozpočtu (aktualizace byla v roce 2018, cena 

45.781.401,22 Kč bez DPH, 55.395.495,48 Kč vč. DPH). V souvislosti s tím, je Radě HMP 

předkládán návrh na navýšení celkových nákladů investiční akce o 5 000 tis. Kč z původních 

63 300 tis. Kč na 68 300 tis. Kč. 

 

V současné době byla prodloužena platnost stavebního povolení, provedena aktualizace 

stanovisek správců sítí, v přípravě DSP, DVZ (v souladu se studií IPR). 

Investiční akce dosud nebyla realizována v rámci staveb technické vybavenosti z důvodu 

rozporu mezi požadavkem MČ Praha 8 a stanoviskem IPR.  
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