
opatření přispějí ke snížení energe-
tické náročnosti a zejména ke snížení 
faktur za teplo. 

Přejímka již hotové stavby se 
uskutečnila poslední prosincový den, 
avšak terénní úpravy budou pokračo-
vat nejdříve v dubnu letošního roku. 

Stavba včetně projektové doku-
mentace přišla zatím na přibližně 
4,3 milionu Kč. SFŽP bude z celkové 

částky (včetně projektu) fi nancovat 
60 % těchto nákladů, městská část 
doplatí zbytek.

Dalším z nových přírůstků do 
vozového parku Městské části Pra-
ha 16 je větší čisticí vůz dodaný 
v polovině prosince 2013. Z dotace 
SFŽP bude spolufi nancován nákup 

vozidla Johnston CN201, který na 
základě výběrového řízení dodala 
společnost FARID COMERCIA s.r.o. 
za celkovou cenu těsně pod 3 milio-
ny korun. 

„Nové vozidlo nahradí stávající 
starší čisticí stroj, který si technické 
služby najímaly v posledních dvou 
letech. Z hlediska čištění místních 
komunikací tak budou naše technické 
služby plně soběstačné a výkonnější. 
Nové dva stroje doplní ještě víceúčelo-
vý stroj od fi rmy Šípal a nový nákladní 
vůz pro svoz kontejnerů, který bude 
dodán v březnu 2014. Všechny nové 
stroje jsou pořízeny z dotace SFŽP 
v rámci výzev pro projekty na snížení 
imisní zátěže a zkvalitnění naklá-
dání s odpady,“ říká Mgr. Miroslav 
K n o t e k ,  1 .  z á s t u p c e  s t a r o s t y
MČ Praha 16.

Díky projektu „Zametený Radotín, 
vyčištěný od zplodin“ připravené-
ho v rámci snižování imisní zátě-
že je vozový park Technických slu-
žeb Praha - Radotín posílen od 
konce loňského roku o větší zametací 
vůz se sběrem pro komunikace ve 
správě městské část i . Oprot i již 
d ř íve dodanému st roji  Kärcher 
(viz NP16 č. 12/2013) je vozidlo vý-
konnější a vybavené dvoumístnou 
kabinou. Pořízení by mělo být z 90 % 
kryto prostřednictvím SFŽP z evrop-
ských dotací.

Plus pro životní prostředí
tzv. „startovacího rozpočtu“, tedy 
základního finančního dokumentu 
samosprávy bez řady dalších pří-
jmů a výdajů, schvalovaných teprve 
v průběhu roku (zejména účelových 
dotací, jejichž přesná výše není do-
předu známa).

Základními pilíři příjmů jsou tra-
dičně dotace ze státního rozpočtu, 
určená zejména na výkon přenesené 
působnosti (státní správy pro celou 
šestnáctku), a neúčelová dotace od 
hlavního města Prahy vypočítávaná 
z řady kritérií (např. počet obyvatel 
a rozloha MČ, výměra spravované ze-
leně a vozovek, počet školáků). U obou 
těchto položek tvořících 63 % příjmové 
strany rozpočtu jsou oproti loňsku 
změny minimální.

Dalším klíčovým příjmem je vyvíje-
ná ekonomická činnost, u níž je před-
poklad přínosu až ve výši 19 milionů 
korun. 

Snížení je předpokládáno u výnosu 
z daně z nemovitostí, kde městská 
část souhlasila s osvobozením od 
placení u těch nemovitostí, které byly 
postiženy červnovou povodní. Částka 
v příjmech bude nižší cca o 1,3 mil. Kč 
oproti loňsku (tu ušetří vlastníci těch-
to zasažených nemovitostí).

A jaké jsou hlavní priority rozpočtu? 
Veškerá veřejná správa zajišťovaná rad-
nicí pro občany Radotína i celé Prahy 16 
po dvou vlnách radikálních úsporných 

Rozpočet Prahy 16 na rok 2014
opatřeních z minulých let klesla na 
výdajové straně k polovině rozpočtu, 
oproti roku 2013 je předpoklad snížení 
výdajů o dalších 2,3 milionu korun. 
V tomto čísle se příznivě projevují 
opatření z minulých let, o nichž jsme 
opakovaně informovali, i například 
poslední úspora z konce loňského roku. 

„Díky uspořádání aukce na dodávky 
elektřiny ve spolupráci se společností 
eCENTRE, a.s. na podzim loňského 
roku a změně dodavatele uspoří naše 
městská část za rok dalších 120 tisíc 
Kč,“ uvádí starosta Mgr. Karel Hanzlík. 
Přitom díky burzovnímu obchodu 
uskutečněnému v únoru 2012 byla pr-
votní úspora neskutečných 385 tis. Kč 
(viz NP16 č. 3/2012), ta samozřejmě 
nadále platí. 

Výdajová strana rozpočtu je každým 

rokem příznivá v oblasti školství (všem 
školským zařízením vč. mateřské školy 
je určena částka téměř 8 milionů ko-
run), hospodářství (z toho jen Tech-
nické služby Praha – Radotín budou 
mít navýšenou dotaci na 7,66 mil. Kč), 
kultury a sportu (4,5 mil. Kč) a sociální 
a zdravotní oblasti (3,7 mil. Kč, z toho 
jen Pečovatelská služba Praha – Rado-
tín 2,7 mil. Kč).

Dostatek fi nancí je připraven i na 

investiční akce. Počítáno je s po-
kračujícím zvyšováním komfortu 
bydlení v obecních bytech na Sídlišti 
(4,5 mil. Kč), s řadou bezpečnostních 
úprav na komunikacích i jejich vět-
šími opravami (např. v Prvomájové 
a Výpadové ulici, lávka přes Beroun-
ku) a spolufi nancováním projektů 
hrazených z evropských strukturál-
ních fondů (např. výstavba podzem-
ních kontejnerů nebo zateplení hlavní 
budovy radnice).

Objektiv

 č
as

u

K demolici těchto 
zchátralých staveb, na 

jejichž místě vznikla plocha 
pro parkování, došlo na 

začátku roku 2012

Letecký 
pohled na 
současnou 
zástavbu 
Radotína 
(srpen 2013)

Generální ředitel a předseda 
představenstva VCES, a.s. 
Bruno Moyne (vpravo) si po 
podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní v rámci 
projektu Centrum Radotín 
podává ruku s radotínským 
starostou Mgr. Karlem 
Hanzlíkem (19.12.2013)

Je podepsáno, 
na řadu přišlo 

společné focení 
před plakáty s 
vizualizacemi 

budoucího centra. Zleva Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce starosty 
Městské části Praha 16, generální ředitel VCES Bruno Moyne, 

Mgr. Karel Hanzlík, starosta Radotína, a David Labardin, ředitel 
VCES Property Development, a.s. a člen představenstva VCES

Celkový pohled 
na obě části 
plánované 
zástavby po 
obou stranách 
ulice
Na Betonce

V rámci výstavby vznikne 
nová obchodní třída 

spojující ulice Na Betonce 
a Karlickou

Budoucí Budoucí 
průhled 
od ulice 
Prvomájová 
(Jaspisová) 
jižním směrem
k železniční 
trati

 Plánované nové náměstí. Pohled ke 
stávající drogerii a novému sídlišti

Celkový pohled 
na obě části 
plánované 
zástavby po 
obou stranách 
ulice
Na Betonce

Budoucí Budoucí 
průhled 
od ulice 
Prvomájová 
(Jaspisová) 
jižním směrem
k železniční 
trati

budoucího centra. Zleva Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce starosty 

Generální ředitel a předseda Je podepsáno, 

Centrum Radotín


