
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 29/77 

ze dne  14.9.2017 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelové investiční dotace 
městské části Praha 8 na výstavbu budovy "Nová Palmovka" a umístění Zdravotnické 

záchranné služby HMP v její části 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelové investiční dotace městské 
části Praha 8 z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na financování výstavby  budovy "Nová 
Palmovka" a umístění Zdravotnické záchranné služby HMP v její části dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení prostřednictvím smlouvy s MČ Praha 8, 
která bude obsahovat ujednání uvedená v důvodové zprávě tohoto tisku 

Termín: 29.9.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-5688  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/77 ze dne 14. 9. 2017

                                                           Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

MHMP - DPC Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a fun.pož. 1111 2 1028 150 000,00
MHMP - DPC Daň z příjmů právnických osob 1121 2 1028 150 000,00
MHMP - DPC Daň z přidané hodnoty 1211 2 1028 300 000,00

C e l k e m 600 000,00

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

MČ Praha 8 00000 Výstavba budovy "Nová Palmovka" 6330 5347 84 0816 600 000,00
C e l k e m 600 000,00

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

ORJ

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

Číslo akceOdbor/Organizace POLODPA UZÚčel / Název akce Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)



Důvodová zpráva 

 

MČ Praha 8 uzavřela dne 15. října 2010 se společností Metrostav Development a.s. smlouvu 
o výstavbě a poskytování služeb, na základě které se Metrostav Development zavázal zhotovit 
polyfunkční budovu "NOVÁ PALMOVKA". Smlouva o výstavbě byla uzavřena v návaznosti 
na uskutečněné zadávací řízení vyhlášené  MČ Praha 8.  Budova má sloužit, mimo jiné, jako 
nové sídlo radnice Městské části. Metrostav Development a.s. následně smlouvou postoupil 
svá práva a závazky ze Smlouvy o výstavbě na společnost Metrostav Alfa s.r.o. jako 
zhotovitele stavby. 

Budova se nachází na pozemcích ve vlastnictví Prahy, které byly svěřeny do správy MČ 
Praha 8. Pozemky byly ve vlastnictví Prahy a byly svěřeny do správy MČ Praha 8 již k 
okamžiku uzavření smlouvy o výstavbě.  

Praha má zájem umístit v Budově dispečink a další provozy své příspěvkové organizace 
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy (dále jen „ZZS“) a za tím účelem hodlá 
poskytnout MČ Praha 8  účelovou investiční dotaci ve výši 600 mil. Kč, jejíž čerpání bude 
umožněno na základě smluvního ujednání mezi HMP a MČ Praha 8. 

V rámci smlouvy, která bude mezi HMP a MČ Praha 8 uzavřena po schválení uvedené dotace 
v ZHMP a na základě její ho projednání a schválení Radou HMP, budou řešeny mimo jiné 
tyto hlavní podmínky poskytnutí dotace: 

- dotaci bude možno využít na náklady (výdaje) na stavební a případně projektovou 
činnost související výlučně s výstavbou budovy, přičemž dostavba budovy musí být 
realizována nejpozději do 30. 6. 2019 jako sjednanému datu dosažení účelu dotace. 
Okamžikem dostavby budovy se míní získání veškerých pravomocných 
kolaudačních rozhodnutí k části budovy, která bude určena k výpůjčce pro ZZS  
HMP tak, aby mohla být ZZS  HMP využívána, 

- MČ Praha 8 se zaváže poskytnout jasně vymezenou část budovy do výpůjčky ZZS 
HMP, a to na dobu 50 let a bezplatně,  

- Dotace bude ze strany HMP uvolněno ve 3 splátkách, přičemž první bude ve výši 
300 mil. Kč, další dvě budou uvolněny na základě žádosti MČ Praha 8 a 
současného doložení vyčerpání předchozí splátky.  

Částka 600 mil. Kč tvoří cca 50 % z vysoutěžené ceny, za kterou měla být budova postavena 
(1,14 mld. Kč bez DPH).  Vzhledem k tomu, že na základě proběhlých a probíhajících jednání 
je zřejmé, že ZZS HMP obsadí svými prostory min. 50 % disponibilních ploch, je navrženo 
podílet se ze strany HMP 50 % na celkových výdajích výstavby.  

Cena uvažované nové Administrativně-technické budovy ZZS HMP dle dosud platného 
rozpočtu z roku 2012 činí 561 mil. Kč bez DPH. Cenový nárůst za uplynulá léta je cca 10 %, 
tj. odhad cenové úrovně v roce 2018 činí 617 mil. Kč bez DPH, tj. 747 mil. Kč včetně DPH. 



K tomu počítala Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy na doinvestování vlastního 
zařízení, které nebylo součástí stavby, ve výši cca 210 mil. Kč včetně DPH. Proto odbor OSI 
MHMP celkové náklady na vybudování nové Administrativně-technické budovy ZZS 
v lokalitě Troja odhaduje na 957 mil. Kč včetně DPH. 

Přílohou důvodové zprávy jsou dopis primátorky hl. m. Prahy a dopis starosty MČ Praha 8 
reflektující několik měsíců probíhající jednání mezi hlavním městem Prahou, městskou částí, 
Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy a dodavatelem. 











Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2245 

ze dne  12.9.2017 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a poskytnutí účelové investiční dotace 
městské části Praha 8 na výstavbu budovy "Nová Palmovka" a umístění Zdravotnické 

záchranné služby hl.m. Prahy v její části 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  
s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a s poskytnutím účelové investiční dotace 
městské části Praha 8 z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na financování výstavby budovy 
"Nová Palmovka" a umístění Zdravotnické záchranné služby hl.m. Prahy v její části dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  radnímu Grabein Procházkovi 

1.  předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy 
Termín: 14.9.2017 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Grabein Procházka  
Tisk: R-27011  
Provede: radní Grabein Procházka  
Na vědomí: odborům MHMP  
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