
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/24 
ze dne  9.9.2021 

k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových 
dotací městským částem Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

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

2.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha - Ďáblice ve výši 344,00 tis. Kč a 
MČ Praha - Březiněves ve výši 344,00 tis. Kč z titulu inflačního navýšení 
neinvestiční účelové dotace ke kompenzaci negativních vlivů souvisejících s 
provozem skládky komunálního odpadu (inflace r. 2020 dle ČSÚ 3,2%) 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9626  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/24 ze dne 9. 9. 2021

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

OCP MHMP 0095408000000 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0000 0254 -688,00

OCP MHMP 0095408000000 Prevence vzniku odpadů 0000 0254 688,00

OCP MHMP 0095408000000 Prevence vzniku odpadů 0000 0254 -688,00

C e l k e m -688,00

                                  III. Úprava rozpočtu  běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí dotace MČ HMP (strana DAL)

MČ Praha - Ďáblice 0091625000027

Kompenzace negativních vlivů souvisejících s 

provozem skládky komunálního odpadu 

(navýšení o inflaci) 6330 5347 89 1016 344,00

MČ Praha - Březiněves 0091625000025

Kompenzace negativních vlivů souvisejících s 

provozem skládky komunálního odpadu 

(navýšení o inflaci) 6330 5347 89 1016 344,00

C e l k e m 688,00

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

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

3727

UZ

ORJ

ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

UZ

3727

ODPA

Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL

3725



  

DŮVODOVÁ   ZPRÁVA 

 

Dne 27.4.1993 byla uzavřena Smlouva mezi hl. m. Prahou - MČ Praha - Ďáblice 
a MČ Praha - Březiněves o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem 
a v oblasti jeho zneškodňování při současné komplexní ochraně hodnot životního 
prostředí, odstraňování stávajících zdrojů jeho poškozování a při rozvoji infrastruktury 
MČ Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves. 
 
Na základě této smlouvy poskytuje hl. m. Praha MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - 
Březiněves neinvestiční dotaci jako kompenzační opatření za skládku na území 
městských částí. 
V roce 2016 byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 20/52 ze dne 
20.10.2016 dodatek č. 3 k této smlouvě, který stanovil, že neinvestiční dotace 
hl. m. Prahy bude městským částem ročně navyšována o inflaci za předcházející 
období. V roce 2019 byla oběma městským částem poskytnuta dotace ve výši: 
 
MČ Praha - Ďáblice -       10 758 000,- Kč 
MČ Praha - Březiněves - 10 758 000,- Kč 
 
Dle Českého statistického úřadu je průměrná roční míra inflace za rok 2020 
stanovena na 3,2 %. 
Inflace u poskytnuté neinvestiční dotace je stanovena za rok 2020 u MČ Praha - 
Ďáblice ve výši 344,00 tis. Kč a u MČ Praha - Březiněves ve výši 344,00 tis. Kč. 
 
 
OCP MHMP navrhuje přijmout usnesení tak, jak je uvedeno v návrhu. 
 

 

 

 

Příloha č. 1: smlouva č. D/14/005677/93 včetně jejích Dodatků (1-3) 
Příloha č. 2: usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2019 ze dne 30.8.2021 
 
 

 

 

 

 

 



















































Příloha č. 2 důvodové zprávy 

Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2019 
ze dne  30.8.2021 

k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a poskytnutí účelových dotací 
městským částem Praha-Ďáblice a Praha-Březiněves 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

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

2.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace MČ Praha-Ďáblice ve výši 344,00 tis. Kč 
a MČ Praha-Březiněves ve výši 344,00 tis. Kč z titulu inflačního navýšení 
neinvestiční účelové dotace ke kompenzaci negativních vlivů souvisejících s 
provozem skládky komunálního odpadu (inflace r. 2020 dle ČSÚ 3,2 %) 

I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Petrovi Hlubučkovi 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh na navýšení neinvestiční 
dotace MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Březiněves dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 9.9.2021 

 

 
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. Petr Hlubuček  
Tisk: R-41489  
Provede: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Na vědomí: odborům MHMP  
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