
 

Městská část Praha - Ďáblice  
Zastupitelstvo m ěstské části  

 
15. zasedání 

dne 12. 10. 2016 

 
 
 
 

USNESENÍ č. 123/16/RMČ 
K Dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci př i hospodaření s komunálním 
odpadem a v oblasti jeho odstranění př i současné komplexní ochraně 

hodnot životního prostředí, odstraňování stávajících zdrojů jeho 
poškozování a př i rozvoji infrastruktury MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - 

Březiněves 
 
 
Zastupitelstvo M Č po projednání  
 
 
I.  souhlasí  
s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě č. D/14/005677/93 o spolupráci při hospodaření 
s komunálním odpadem a v oblasti jeho odstranění při současné komplexní ochraně 
hodnot životního prostředí, odstraňování stávajících zdrojů jeho poškozování a při 
rozvoji infrastruktury MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Březiněves ze dne 27. 4. 1993, 
který je přílohou tohoto usnesení 
 
II. pověřuje 
starostu podpisem tohoto dodatku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Mgr. Martin Tumpach                                  Ing. Miloš Růžička 
          zástupce starosty                                                  starosta 
 

 



Příloha č.1  k usnesení                                                                                    Tisk R - 23368 
 
 

 
 
 

 
Stejnopis č.  

Dodatek č. 3 
 
 

ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem a v 
oblasti jeho odstranění při současné komplexní ochraně hodnot 
životního prostředí, odstraňování stávajících zdrojů jeho poškozování 
a při rozvoji infrastruktury MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – 
Březiněves 

č. D/14/005677/93   
ze dne 27. 4. 1993  

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 1994 a Dodatku č. 2 ze dne 4. 5. 2004 
(dále jen „smlouva“) 

 
uzavřený mezi smluvními stranami: 

1.   Hlavní město Praha,  
se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01, Praha 1, 
zastoupené RNDr. Janou Plamínkovou, radní pro oblast infrastruktury, technické 
vybavenosti a životního prostředí 
IČO: 00064581 
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41  Praha 6  

Číslo účtu: 5157-998/6000  

a 

2.  Městská část Praha - Březiněves, 
se sídlem U Parku 140/3, 182 00 Praha 8, 
zastoupená Ing. Jiřím Haramulem, starostou 
IČO: 00240109 

3.  Městská část Praha - Ďáblice, 
se sídlem Květnová 553/52, 182 02 Praha 8, 
zastoupená Ing. Milošem Růžičkou, starostou 
IČO: 00231266 
 

dále společně označovány také jako „smluvní strany“. 
 
 



2 
 

 

Smluvní strany na základě společné vůle pokračovat ve vzájemné spolupráci v oblasti 
ochrany životního prostředí a při rozvoji území městských částí Praha – Březiněves a 
Praha – Ďáblice, v souvislosti s postupným ukončením skládkování komunálního odpadu 
na skládce v Praze – Ďáblicích a následnou rekultivací areálu skládky, uzavírají dnešního 
dne, měsíce a roku DODATEK č. 3 k výše uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).  

 
Smluvní strany se dohodly na dodatku v tomto znění: 

 
I. 

 

V článku 2. smlouvy se dosavadní odstavec 2. 3., ve znění dodatků, nahrazuje novým 
odstavcem v tomto znění: 

2. 3. Dotace na rozvoj území městských částí 
HMP bude MČ Praha - Březiněves a MČ Praha - Ďáblice poskytovat každoročně dotaci 
ke kompenzaci negativních vlivů souvisejících s provozem skládky komunálního odpadu 
a pro zajištění rozvoje území obou městských částí v období rekultivace a následné péče 
o těleso skládky. 

Výše dotace pro rok 2017 činí: 
MČ Březiněves – 10 mil. Kč 
MČ Ďáblice – 10 mil. Kč 

Výše dotace pro roky 2018 a následující bude ročně navyšována o roční míru inflace za 
předcházející kalendářní rok a bude MČ poskytována formou neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy. Objem neinvestiční dotace poskytnutý městské části v běžném 
roce bude ve stejné výši zahrnut do schváleného rozpočtu hl. m. Prahy následujícího roku 
v rámci finančního vztahu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy k městským částem hl. m. 
Prahy.  O inflační navýšení bude upravena dotace v průběhu prvního pololetí. Dotace 
bude městským částem vyplácena ve lhůtách dle tohoto platebního kalendáře: 
 

 
   

     
 
 

 
II. 

V článku 2. smlouvy se dosavadní odstavec 2. 4. nahrazuje novým odstavcem v tomto 
znění: 
2. 4. Podmínky pro použití dotace   

Finanční prostředky poskytnuté jako dotace dle článku 2. odstavce 2. 3. této smlouvy se 
MČ Březiněves a MČ Ďáblice (dále též „městské části“) zavazují využít výhradně na 
financování: 
a) rozvoje infrastruktury sloužící pro veřejnou potřebu, občanskou a technickou 

vybavenost, 

Datum Poskytnutá částka 

1. dubna 50% z výše schválené dotace na daný rok 
 

1. října 
50% z výše schválené dotace na daný rok a 
inflační navýšení  
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b) projektů ke zlepšení stavu životního prostředí a kvality veřejné zeleně na území 
městské části, 

c) opatření ke zmírnění negativních vlivů provozu skládky komunálního odpadu na 
zdraví obyvatel městské části a na životní prostředí, včetně zajištění monitoringu 
těchto negativních vlivů, 

d) projektů zaměřených na volnočasové aktivity pro občany a návštěvníky městských 
částí 

 

Městské části jsou jako příjemci dotace povinny vést řádnou a oddělenou evidenci 
čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Městské části jsou oprávněny čerpat dotaci i na kapitálové výdaje. 

Městské části jsou povinny předložit HMP v rámci finančního vypořádání rozpočtu MČ 
s rozpočtem HMP vyúčtování dotace poskytnuté na daný kalendářní rok k 31. 12. 
daného roku. 
Finanční prostředky nevyčerpané městskou částí v daném kalendářním roce je městská 
část oprávněna zapojit do svého rozpočtu a čerpat je na stanovený účel v následujícím 
roce. Termín pro dosažení účelu smlouvy se stanovuje nejpozději na 31. 12. 2031. 
Městské části jsou po ukončení platnosti smlouvy povinny provést finální vyúčtování za 
celé období poskytování dotace dle tohoto dodatku a vrátit převodem na účet HMP 
nevyčerpanou část peněžních prostředků z dotace, a to ve lhůtě dvou měsíců od 
okamžiku ukončení platnosti smlouvy, na účet poskytovatele č. účtu 5157-998/6000. 
Jako variabilní symbol se uvede IČO příslušné městské části. 
Při porušení rozpočtové kázně (neoprávněné použití peněžních prostředků, zadržení 
peněžních prostředků) bude HMP postupovat podle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
V případě využití dotace v přímém rozporu s účelem vymezeným výše v tomto odstavci 
či při jiném závažném porušení rozpočtové kázně může HMP tuto smlouvu 
jednostranně vypovědět té smluvní straně, která takové porušení zavinila. Výpovědní 
lhůta v takovém případě činní 6 měsíců od doručení výpovědi zbylým smluvním 
stranám.   
    

III. 
  

V závěrečné části smlouvy se namísto textu „Tuto smlouvu nelze jednostranně 
vypovědět, zrušit či měnit ji lze pouze dohodou obou smluvních stran.“ vkládá text: 
„Tuto smlouvu nelze s výjimkou případu uvedeného v článku 2 odstavci 2. 4. 
jednostranně vypovědět. Zrušit či změnit ji lze pouze dohodou všech smluvních stran. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2031.“  
 

 
IV. 

  
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.  
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V. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.  
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně 
přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení 
tohoto dodatku a datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek.  

4. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku 
schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. XXX ze dne dd.mm.rrrr.  

5. Městská část Praha – Březiněves a městská část Praha – Ďáblice prohlašuje, že dodatek 
projednalo a schválilo zastupitelstvo příslušné městské části. 

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily 
svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. 

7. Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tři strany textu.  
Hlavní město Praha obdrží čtyři stejnopisy a městské části Praha – Březiněves a Praha – 
Ďáblice obdrží po jednom stejnopisu.  

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. 
Praha. 
 

 
 
 
 V Praze dne …………….... 
 
 
 
 ................................ ................................ ............................. 
 Hlavní město Praha městská část Praha – Březiněves městská část Praha – Ďáblice 
RNDr. Jana Plamínková Ing. Jiří Haramul Ing. Miloš Růžička 


