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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
USNESENÍ
Zastupitelstva městské části Praha 15
číslo Z - 238
ze dne 20.6.2018
Název: Rozpočtová opatření
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo

městské části Praha 15

I. s c h v a l u j e
tato rozpočtová opatření
1. Zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 – převod finančních prostředků hospodářské činnosti
na investiční akci „Veronské nám. 596 – výtah“
6330-4131
3612-6121

ORG 151

2,000.000,-2,000.000,--

2. Zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 – převod finančních prostředků hospodářské činnosti
na investiční akci „Modernizace bytových domů Herbenova 719 - 720“
6330-4131
3612-6121

ORG 5

11,000.000,-11,000.000,--

II. u k l á d á
předložit tato rozpočtová opatření MHMP

T: 3.7.2018
Z: Václav Bílek

Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15

Václav B í l e k
1. místostarosta MČ Praha 15
Předkladatel: Václav Bílek, 1. místostarosta MČ Praha 15
Zodpovídá: Václav Bílek, 1. místostarosta MČ Praha 15
Na vědomí:

Důvodová zpráva k usnesení č. Z - 238 ze dne 20.6.2018
1. Zvýšení rozpočtu MČ Praha 15 – převod finančních prostředků hospodářské činnosti
na investiční akci „Veronské nám. 596 – výtah“
Paragrafy 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a 3612 – Bytové
hospodářství. Položky 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a 6121 –
Budovy, haly a stavby.
Jedná se o investiční akci z roku 2017.
Z důvodu zajištění zpracování projektové dokumentace a následně realizace atypického
výtahu byly práce zahájeny až v listopadu roku 2017 a dokončeny v březnu 2018. Dle
smlouvy o dílo probíhá fakturace podle skutečně provedených prací a tudíž většina nákladů
probíhá až v roce 2018.
2. Modernizace bytových domů Herbenova 711,712 a Herbenova 719,720 je další etapou
postupné obnovy hostivařských bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 15. Vzhledem
k technickému a stavebnímu stavu obou domů je tato investiční akce nutná. Stavba bude
provedena ve dvou částech – 1. bytový dům č.p. 711,712 s celkovou rekonstrukcí včetně
provedení půdní vestavby se 4 novými bytovými jednotkami a 2. bytový dům č.p. 719,720
s celkovou rekonstrukcí bez nástavby. Na financování rekonstrukce objektu 711,712 byla
obdržena od HMP investiční dotace, na rekonstrukci objektu 719,720 jsme o dotaci požádali.
Než bude tato dotace obdržena je předkládáno rozpočtové opatření na pokrytí nákladů
2. části.
Paragrafy 6330 – Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a 3612 – Bytové
hospodářství.Položky 4131 – Převody z vl. fondů hospodářské činnosti a 6121 – Budovy, haly
a stavby.
ORG 5 ……………………………………. Herbenova 719 - 720

