
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 32/77 
ze dne  16.12.2021 

k poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha-Čakovice na realizaci 
infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí účelové dotace na realizaci infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 
městské části Praha-Čakovice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

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

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 20.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9916  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 32/77 ze dne 16. 12. 2021

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

MHMP - ODO 0092909 Ostatní záležitosti v dopravě 0329 -3 000,00

C e l k e m -3 000,00

Úprava rozpočtu  kapitálových výdajů - pol. 6363 - poskytnutí investiční dotace MČ HMP (strana DAL)

Praha-Čakovice 0081707 A50: výměna povrchu ul. Svěceného 6330 6363 84 0316 3 000,00 3 000 000

C e l k e m 3 000,00 3 000 000

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

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

         

xx - číslo městské části 

yyyyyyy - ORG dle správce a rozpočtové kapitoly nebo číslo projektu

zzzzzzz - číslo investiční akce z číselníku investičních akcí nebo číslo projektu

Částka              

(v Kč)
ORJ

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL UZ

2299

ORJOdbor/Organizace

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

ODPA
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Číslo akce Účel / Název akce UZ



Důvodová zpráva k Z-9916 

 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je předkládán návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části 
Praha-Čakovice. Finanční prostředky v celkové výší 3 mil. Kč budou určeny na realizaci infrastruktury 
pro bezmotorovou dopravu. Kopie žádosti Městské části Praha-Čakovice včetně podrobnější 
specifikace záměru je přílohou č. 1 této důvodové zprávy. Soupis prací včetně předpokládaných 
nákladů je uveden v příloze č. 2 této důvodové zprávy. 
 
Finanční krytí dotace bude zajištěno z ušetřených prostředků běžných výdajů MHMP ODO – ODPA 
2299, ORJ 0329, ORG 0092909. Finanční prostředky ve výši 3 000 000 Kč budou převedeny na ORG 
0081707, ODPA 6330, pol. 6363, UZ 84, ORJ 0316. Dotace je navržena ještě v roce 2021, aby MČ 
mohla zahájit realizaci co nejdříve. 
 
Rozvoj bezmotorové dopravy hl. m. Praha dlouhodobě podporuje vzhledem k pozitivním dopadům 
na životní prostředí, mobilitu a zdraví obyvatel. Podpora aktivní dopravy je v souladu s Plánem 
udržitelné mobility Prahy a okolí, který byl schválen v Zastupitelstvu hl. m. Prahy v květnu roku 2019. 
Výhodou přípravy a realizace infrastruktury ze strany městské části je místní znalost, schopnost lépe 
připravit majetkoprávní vypořádání v dohodě s místními vlastníky a zajistit projednání s dotčenými 
orgány státní správy. Předpokládá se aktivní přístup městské části vzhledem k tomu, že komunikace 
prochází na jejím území. 
 
Dotace je poskytována na základě žádosti příslušné městské části v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která specifikuje 
konkrétní účel, náklady a na co bude použita; žádost je k nahlédnutí u zpracovatele.  
 
Usnesení Rady hl. m. Prahy je přílohou č. 3 této důvodové zprávy. 



































Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 3010 
ze dne  6.12.2021 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha - Čakovice na realizaci 
infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím účelové dotace na realizaci infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 
Městské části Praha - Čakovice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D. 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 16.12.2021 

2.  MHMP - ODO MHMP 

1.  sledovat využití účelové dotace a postup realizace akce dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: průběžně 

 

 
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-42171  
Provede: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., MHMP - ODO MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

MHMP - ODO 0092909 Ostatní záležitosti v dopravě 0329 -3 000,00

C e l k e m -3 000,00

Úprava rozpočtu  kapitálových výdajů - pol. 6363 - poskytnutí investiční dotace MČ HMP (strana DAL)

Praha-Čakovice 0081707 A50: výměna povrchu ul. Svěceného 6330 6363 84 0316 3 000,00 3 000 000
C e l k e m 3 000,00 3 000 000

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
         
xx - číslo městské části 
yyyyyyy - ORG dle správce a rozpočtové kapitoly nebo číslo projektu
zzzzzzz - číslo investiční akce z číselníku investičních akcí nebo číslo projektu

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3010 ze dne 6. 12. 2021
Návrh

Částka              
(v Kč)ORJ Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL UZ

2299

ORJOdbor/Organizace

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

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



Důvodová zpráva k R-42171 

 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha-
Čakovice. Finanční prostředky v celkové výší 3 mil. Kč budou určeny na realizaci infrastruktury pro 
bezmotorovou dopravu. Kopie žádosti Městské části Praha-Čakovice včetně podrobnější specifikace 
záměru je přílohou č. 1 této důvodové zprávy. Soupis prací včetně předpokládaných nákladů je 
uveden v příloze č. 2 této důvodové zprávy. 
 
Finanční krytí dotace bude zajištěno z ušetřených prostředků běžných výdajů MHMP ODO – ODPA 
2299, ORJ 0329, ORG 0092909. Finanční prostředky ve výši 3 000 000 Kč budou převedeny na ORG 
0081707, ODPA 6330, pol. 6363, UZ 84, ORJ 0316. Dotace je navržena ještě v roce 2021, aby MČ 
mohla zahájit realizaci co nejdříve. 
 
Rozvoj bezmotorové dopravy hl. m. Praha dlouhodobě podporuje vzhledem k pozitivním dopadům 
na životní prostředí, mobilitu a zdraví obyvatel. Podpora aktivní dopravy je v souladu s Plánem 
udržitelné mobility Prahy a okolí, který byl schválen v Zastupitelstvu hl. m. Prahy v květnu roku 2019. 
Výhodou přípravy a realizace infrastruktury ze strany městské části je místní znalost, schopnost lépe 
připravit majetkoprávní vypořádání v dohodě s místními vlastníky a zajistit projednání s dotčenými 
orgány státní správy. Předpokládá se aktivní přístup městské části vzhledem k tomu, že komunikace 
prochází na jejím území. 
 
Dotace je poskytována na základě žádosti příslušné městské části v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která specifikuje 
konkrétní účel, náklady a na co bude použita; žádost je k nahlédnutí u zpracovatele. Přidělení 
prostředků ve prospěch MČ podléhá schválení Zastupitelstva hl. m. Prahy, návrh usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy je přílohou č. 3 této důvodové zprávy. 
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