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investičních akcí a zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí 
včetně stanovení celkových nákladů investičních akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí včetně 
stanovení celkových nákladů investičních akcí dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 7.9.2021 

2.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 7.9.2021 

3.  realizovat úpravu celkových nákladů investičních akcí dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 7.9.2021 
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2136 ze dne 30. 8. 2021

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SML MHMP 0096110 Opravy a údrž. škol a šk.zař. 000 0461 -35 636,90

SML MHMP 0096103 Koncepce školství 000 0461 -200,00

SML MHMP 0096134 Měkké cíle - školy a školská zařízení 000 0461 -4 000,00

Střední odborné učiliště, Praha - 

Radotín, se sídlem Pod Klapicí 

11/15, Praha 5

0091651000193 Vybavení učeben a kabinetů nábytkem 091 0416 1 661,60

Střední odborná škola Jarov, se 

sídlem Učňovská 100/1, Praha 9
0091651000366

Úpravy prostor objektu F pro náhr. výuku v 

objektu Ruské školy
091 0416 3 722,20

Střední průmyslová škola strojnická, 

škola hlavního města Prahy, Praha 

1, Betlémská 4/287

0091651000106 Opravy tělocvičny a šatny 091 0416 491,10

Střední průmyslová škola strojnická, 

škola hlavního města Prahy, Praha 

1, Betlémská 4/287

0091651000106
Opravy podlah, obkladů, kanalizace a vody v 

kuchyni 
091 0416 257,10

Střední průmyslová škola strojnická, 

škola hlavního města Prahy, Praha 

1, Betlémská 4/287

0091651000106 Odstranění azbestu 091 0416 212,50

Základní škola pro žáky s 

poruchami zraku, Praha 2, nám. 

Míru 19

0091651000338
Interiérové vybavení tříd, šaten a toalet pro 

MŠ A. Klara
091 0416 1 700,00

Odbor/Organizace ODPAČíslo akce  Název akce

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

3299

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

3299

3122

3114

3299

3123

3123

3122

3122

1



Střední průmyslová škola strojnická, 

škola hlavního města Prahy, Praha 

1, Betlémská 4/287

0091651000106 Oprava havarijního stavu zázemí tělocvičny 091 0416 163,80

Střední průmyslová škola strojnická, 

škola hlavního města Prahy, Praha 

1, Betlémská 4/287

0091651000106
Oprava kanalizace, sádrokartonů a zdí v 

suterénu
091 0416 200,00

Střední škola automobilní a 

informatiky, Weilova 1270/4, Praha 

10

0091651000365
Oprava areálových ploch OP2 - dílny 

Bohdalec
091 0416 1 051,50

Střední škola designu a umění, 

knižní kultury a ekonomiky Náhorní, 

se sídlem U Měšťanských škol 

525/1, Praha 8

0091651000289
Neinvestiční vybavení učeben čističkami 

vzduchu
091 0416 671,30

Střední škola designu a umění, 

knižní kultury a ekonomiky Náhorní, 

se sídlem U Měšťanských škol 

525/1, Praha 8

0091651000289 Neinvestiční vybavení venkovní učebny 091 0416 149,90

Střední průmyslová škola 

zeměměřická, Praha 9, Pod 

Táborem 300

0091651000391 Průzkum a posudek energetické bilance NN 091 0416 100,50

Smíchovská střední průmyslová 

škola, Praha 5, Preslova 25
0091651000321 Online hra GoViral! - inovace ve vzdělávání 091 0416 200,00

Smíchovská střední průmyslová 

škola, Praha 5, Preslova 25
0091651000321 Výměna pevných disků v počítačích 091 0416 287,50

C e l k e m -28 967,90

3122

3122

3122

3123

3122

3122

3123

3123
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SML MHMP 0042219
Střední škola umělecká a řemeslná, P5 - 

rekonstrukce části objektu Miramare
000 0461 80,00

SML MHMP 0045207
Gymnázium Arabská, P6 - výstavba 

víceúčelového sálu
000 0461 1 500,00

Střední průmyslová škola 

zeměměřická, Praha 9, Pod 

Táborem 300

000000 Staveb. úpravy - 2,3,4 NP 094 0461 3 707,30

Střední odborné učiliště - Radotín, 

se sídlem Pod Klapicí 11/15, Praha 

5

000000 Vybavení učeben a kabinetů technikou 094 0461 1 194,30

Vyšší odborná škola grafická a 

Střední průmyslová škola grafická, 

Praha 1, Hellichova 22

000000 Celková rek. nevyhov. prostor 1. NP 094 0461 3 626,40

Střední odborná škola Jarov, Praha 

9, Učňovská 100/1
000000 Informační systém pro správu majektu 094 0461 1 718,20

Střední odborná škola Jarov, Praha 

9, Učňovská 100/1
000000 Automatické vjezdové závory 094 0461 400,00

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na 

Rejdišti 1
000000 Rekonstrukce vel. sálu Pálffy II. 094 0461 3 630,00

Střední škola - Centrum odborné 

přípravy technickohospodářské, 

Praha 9, Poděbradská 1/179

000000 Rek. vodovodních a kanalizačních rozvodů 094 0461 1 074,50

Vyšší odborná škola grafická a 

Střední průmyslová škola grafická, 

Praha 1, Hellichova 22

000000 Celková výměna chladicí jednotky 094 0461 465,00

Číslo akce

0,00

0,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

UZ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ORJOdbor/Organizace

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)
 Název akce

3 707,30

465,00

3 626,40

1 718,20

1 194,30

400,00

3 630,00

1 074,50
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Střední odborná škola, Praha 5, 

Drtinova 3/498
000000 Pořízení klimatizační jednotky do učebny 094 0461 121,00

Základní škola pro žáky se 

specifickými poruchami učení, 

Praha 6 - Řepy, U Boroviček 3

000000 Rek. havarijního stavu střešní krytiny 094 0461 986,40

Střední odborné učiliště, Praha 4, 

Ohradní 57
000000 Rekonstrukce střechy - budova školy a DM 094 0461 1 383,40

Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 

43
000000

Rekonstrukce havarijního stavu 

elektroinstalace
094 0461 1 529,50

Střední průmyslová škola na 

Proseku, se sídlem Novoborská 

610/2, Praha 9

000000 Pořízení univerzálního tvrdoměru 094 0461 435,00

Střední průmyslová škola na 

Proseku, se sídlem Novoborská 

610/2, Praha 9

000000 Zálohovací systém 094 0461 895,00

Střední odborná škola Jarov, Praha 

9, Učňovská 100/1
000000

Vybudování infrastruktury ICT - náhradní 

výuka
094 0461 2 358,90

Střední škola obchodní, Praha 2, 

Belgická 250/29
0046028 Rek. havarijního stavu venkovních schodišť 094 0461 345,50

Odborné učiliště Vyšehrad, Praha 2, 

Vratislavova 31/6
0045965 Rek. chodby a prostor 1. NP a 1. PP 094 0461 99,50

Vyšší odborná škola 

uměleckoprůmyslová a Střední 

uměleckoprůmyslová škola, Praha 

3, Žižkovo nám. 1

000000 Úpravy prostror v 1. NP pro účely archivu 094 0461 3 705,50

Smíchovská střední průmyslová 

škola, Praha 5, Preslova 25
0046011 Výměna pevných disků v počítačích 094 0461 -287,50

345,50

99,50

287,50

1 383,40

986,40

121,00

3 705,50

895,00

2 358,90

435,00

1 529,50
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C e l k e m 28 967,90

Celkem 0,00
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Důvodová zpráva 
 

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP (dále jen SML MHMP) navrhuje následující úpravy 

v kap. 04: 

 

1. Úprava běžných výdajů  
 
 

1.1 MHMP SML 

č. ORG 0096110 – Opravy a údrž. škol a šk. zař.  

Rozdělení části běžných výdajů na navýšení neinvestičních 

příspěvků vybraným školám a navýšení kapitálových výdajů 

nových investičních akcí. 

 

        -35 636 900 Kč 

1.2 MHMP SML 

č. ORG 0096103 – Koncepce školství 

Rozdělení části běžných výdajů na navýšení neinvestičních 

příspěvků vybrané škole 

 

-200 000 Kč 

1.3 MHMP SML 

č. ORG 0096134 – Měkké cíle – školy a školská zařízení 

Rozdělení části běžných výdajů na navýšení neinvestičních 

příspěvků vybraným školám a navýšení kapitálových výdajů 

nových investičních akcí. 

 

          -4 000 000 Kč 

1.4 Střední odborné učiliště, Praha Radotín, se sídlem Pod 

Klapicí 11/15, Praha 5 

č.ORG 0091651000193 – Vybavení učeben a kabinetů 

nábytkem 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na vybavení nového učebního 

pavilonu nábytkem.  

 

1 661 600 Kč 

1.5 Střední odborná škola Jarov, Praha 9, Učňovská 100/1 

č. ORG 0091651000366 – Úpravy prostor objektu F  

Zvýšení neinvestičního příspěvku na stavební úpravy a opravy 

prostor objektu F – Ruské školy, kde bude realizována náhradní 

výuka po dobu rekonstrukce výukových prostor v budově 

Učňovská. 

 

           3 722 200 Kč 

1.6 Střední průmyslová škola Střední průmyslová škola 

strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 

4/287 

č. ORG 009165100106 – Oprava tělocvičny a šatny  

Zvýšení neinvestičního příspěvku na dofinancování opravy 

tělocvičny a šatny, z důvodu razantního navýšení cen stavebního 

materiálu. 

 

              491 100 Kč 

1.7 Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města 

Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 

              257 100 Kč 
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č. ORG 0091651000106 – Opravy podlah, obkladů, kanalizace a 

vody v kuchyni. 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na dofinancování oprav. Jedná se 

o výměnu zarostlého potrubí, kanalizace a vody, které byly zjištěny 

dodatečně.  

 

1.8 Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města 

Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 

č. ORG 0091651000106 – Odstranění azbestu 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na odstranění azbestu, který byl 

zjištěn při rekonstrukci elektrických rozvodů. 

 

              212 500 Kč 

1.9 Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. 

Míru 19 

č. ORG0091651000338 – Interiérového vybavení tříd, šaten a 

toalet pro MŠ A. Klara 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na vybavení tříd, šaten, chodeb a 

toalet nábytkem. 

 

           1 700 000 Kč 

1.10 S Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního 

města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 

č. ORG 0091651000106 – Oprava havarijního stavu zázemí 

tělocvičny 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na opravu koupelny, WC, 

chodby.  

 

              163 800 Kč 

1.11 Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města 

Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 

č. ORG 0091651000106 – Oprava kanalizace, sádrokartonů a 

zdí v suterénu 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na opravu kanalizace, 

sádrokartonů a zdí v suterénu.  

 

             200 000 Kč 

1.12 Střední škola automobilní a informatiky, se sídlem 

Weilova 1270/4, Praha 10 

č. ORG 0091651000365 - Oprava areálových ploch OP2 – dílny 

Bohdalec 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na opravu areálových ploch – 

dílny Bohdalec. Jedná se o frézování kanalizace na mechanickém 

pročištění ležatého rozvodu dešťové kanalizace a čištění kanalizace 

vysokotlakým zařízením, včetně konečné kamerové prohlídky. 

Dále se jedná o pokládku a napojení na stávající objekt dílen pře 

finalizací živičného povrchu, demoliční a bourací práce, zazdívání 

starých vsypových šachet, izolaci a zpevnění objektu dílen 

 

           1 051 500 Kč 

1.13 Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky 

Náhorní, se sídlem U Měšťanských škol 525/1, Praha 8 

č. ORG 0091651000289 – Neinvestiční vybavení učeben 

čističkami vzduchu 

              671 300 Kč 
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Zvýšení neinvestičního příspěvku na pořízení čističek vzduchu do 

učeben z důvodu zajištění dostatečné čistoty vzduchu, odstranění 

veškerých alergenů, plísní, bakterií, virů v jednotlivých učebnách. 

Čističky mají variabilní a velmi účinné druhy filtrů proti znečištění 

a pracují zcela automaticky. Tichý režim zohledňuje potřebu 

provozu v učebnách, studovnách a zasedacích místnostech.  

 

1.14 Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky 

Náhorní, se sídlem U Měšťanských škol 525/1, Praha 8 

č. ORG 0091651000289 – Neinvestiční vybavení venkovní 

učebny 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na vybavení venkovní učebny 

lavicemi a židlemi, které jsou lehce přenosné, bezúdržbové a 

zároveň odolné vůči nepříznivému počasí. 

 

              149 900 Kč 

1.15 Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod 

Táborem 300 

č. ORG 0091651000391 – Průzkum a posudek energetické 

bilance NN 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na provedení průzkumu 

současného stavu zařízení NN, zjištění energetických nároků 

jednotlivých podružných rozvodů, technologií a instalovaných 

zařízení v 2., 3. a 4. NP školy. Součástí bude i kontrola rozvaděčů. 

Důvodem je přesun PC a ICT techniky ze SOŠ logistických služeb, 

pro kterou elektroinstalace v budově školy nevyhovuje z hlediska 

jističů a podružných rozvodů. Současně s průzkumem bude 

zpracován návrh technických opatření k zajištění provozní 

spolehlivosti zařízení NN. 

 

100 500 Kč 

1.16 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 

25 

č. ORG 0091651000321 – Online hra GoViral! – inovace ve 

vzdělávání 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na pořízení online hry GoViral! – 

gamifikace informací jako součást procesu inovací ve vzdělávání. 

Tato hra vyvinutá ve Velké Británii má sloužit především k edukaci 

široké veřejnosti proti dezinformacím šířeným o nemoci Covid-19 a 

očkování proti této nemoci. V české verzi se předpokládá celostátní 

dopad na nejširší veřejnost, mladé lidi i seniory, nízkopříjmové 

skupiny atd. 

 

200 000 Kč 

1.17 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 

25 

č. ORG 0091651000321 – Výměna pevných disků v počítačích 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na výměnu pevných disků 

v počítačích.  

 

287 500 Kč 
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2. Úprava kapitálových výdajů 

 
 

2.1 SML MHMP 

č. ORG 0042219 - Střední škola umělecká a řemeslná, P5 – 

rekonstrukce části objektu Miramare   

Navýšení finančních prostředků je způsobeno změnou základových 

poměrů pro výstavbu opěrné zdi, což se projevilo při vlastní 

realizaci předmětné zdi. Projektant, při tvorbě zadávací projektové 

dokumentace, nemohl o této skutečnosti vědět. 

 

                80 000 Kč 

2.2 SML MHMP 

Investiční akce č ORG 0045207 - Gymnázium Arabská, P6 – 

výstavba víceúčelového sálu 

Zvýšení kapitálových výdajů na úhradu provedených projekčních 

prací dle platné smlouvy.  

 

           1 500 000 Kč 

2.3 Střední škola průmyslová zeměměřická, Praha 9, Pod 

Táborem 300 

Investiční akce č. ORG 000000 – Stavební úpravy 2,3,4 NP 

Nová investiční akce. Investiční transfer na stavební úpravy 2.  3. 

a 4.  NP. V souvislosti s vyklizením 2. NP školní budovy 

dosavadním nájemcem a s potřebou upravit prostory pro účely 

nového nájemce – SOŠ logistických služeb, se sídlem Učňovská 

100/1, Praha 9, je třeba v celém 2. NP  a dalších dvou místnostech 

ve 3. a 4. NP stavební úpravy, které umožní realizovat činnost SOŠ 

logistických služeb po dobu rekonstrukce její školní budovy na 

adrese Učňovská 100/1, Praha 9. Dále budou finanční prostředky 

použity na výkon činnosti TDI a BOZP pro stavební úpravy školní 

budovy.  

Viz příloha č. 1 

 

3 707 300 Kč 

2.4 Střední odborné učiliště, Praha – Radotín, se sídlem Pod 

Klapicí 11/15, Praha 5 

Investiční akce č. ORG 000000 – Vybavení učeben a kabinetů 

technikou  

Nová investiční akce. Investiční transfer na vybavení učeben a 

kabinetů technikou – třídílná magnetická tabule TRIPTYCH včetně 

teleskopicky výsuvného ramene, interaktivní laserový projektor, 

pokročilý vizualizér určený pro projektory, aktivní reproduktory se 

zesilovačem, učitelský počítač PC TOWER, síťová tiskárna. 

Viz příloha č. 2 

 

1 194 300 Kč 

2.5 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická, 

Praha 1, Hellichova 22 

Investiční akce č. ORG 000000 - Celková rek. nevyhov. prostor 

1. NP 

Investiční akce. Investiční transfer na stavební a údržbové práce, 

které se týkají stavebních úprav bývalého bytu školníka a nové 

administrativní zázemí školy v objektu Hellichova 22.  

3 626 400 Kč 
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Viz příloha č. 3 

 

2.6 Střední odborná škola Jarov, Praha 9, Učňovská 100/1 

Investiční akce č. ORG 000000 – Informační systém pro správu 

majetku 

Nová investiční akce. Investiční transfer na implementaci 

informačního systému pro správu majetku – investiční část. 

Zahrnuje provedení studie aktuálního stavu prováděných revizí, 

poskytnutí licence k užívání informačního systému, jeho uvedení 

do provozu a proškolení pracovníků organizace. Zavedení 

informačního systému je pořizováno dle požadavku zřizovatele. 

Viz příloha č. 4 

 

1 718 200 Kč 

2.7 Střední odborná škola Jarov, Praha 9, Učňovská 100/1 

Investiční akce č. ORG 000000 – Automatické vjezdové závory 

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení a instalaci tří 

automatických vjezdových závor s elektromechanickým pohonem. 

Jedna závora bude umístěna v areálu Učňovská, dvě závory na 

detašovaném pracovišti Pod Táborem. Zařízení nahradí zcela 

nevyhovující řešení vjezdu do obou areálů a přispěje ke zvýšení 

bezpečnosti zaměstnanců a žáků školy.  

Viz příloha č. 5 

 

400 000 Kč 

2.8 Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 

Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce vel. sálu Pálffy 

II.  

Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci a 

pozlacení všech dřevěných ostění. Součástí je restaurování 

historicky cenné podlahy ve výklenku a průchodech mezi velkým a 

malým sálem. Pro možnost pořizování audiovizuálních záznamů 

v koncertním sále je nutné využít probíhající rekonstrukci velkého 

sálu, kdy se přípojné prvky (kabeláž, přípojné hnízdo, snímací 

kamera) instalují přímo pod vzácnou podlahu z dřevěných kazet, 

které jsou v současné době demontované a pod dřevěné ostění tak, 

aby nenarušily historický vzhled sálu a vyhověly dozoru NPÚ. 

Podlahu je nutné ochránit před brzkým opotřebením a poničením 

kobercovou pochozí plochou. Tyto prostory musí být zajištěny 

prvky EZS a EPS.  

Viz příloha č. 6 

 

3 630 000 Kč 

2.9 Střední škola – Centrum odborné přípravy 

technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 

Investiční akce č. ORG 000000 – Rek. vodovodních a 

kanalizačních rozvodů 

Nová investiční akce. Investiční transfer na odstranění havarijního 

stavu rozvodů studené, teplé a topné vody. Dále pak odstranění 

havarijního stavu svislých vnitřních kanalizačních rozvodů/tzv. 

stoupaček/a oprava automatického dopouštění topné vody do 

výměníku školy. Rozvody teplé a studené vody jsou z ocelových 

trubek, které postupně díky degradaci původního materiálu z 50. let 

minulého století pozbývají funkčnost. Část rozvodů teplé vody je 

1 074 500 Kč 



6 

 

vyřazena z provozu. Veškeré vodoinstalace budou provedeny 

z materiálu PPR – Hostalen s příslušnými hygienickými atesty pro 

rozvody pitné vody. Kanalizační rozvody budou provedeny 

z materiálu HT, který bude spojová přes gumové O kroužky, které 

zajistí dilataci celého potrubního systému. Poslední částí je výměny 

řídící jednotky na dopouštění topné vody, včetně výměny 

přívodního zemního potrubí včetně zednických, obkladačských 

prací, zemních prací a likvidaci odpadů.  

Viz příloha č. 7 

 

2.10 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola 

grafická, Praha 1, Hellichova 22 

Investiční akce č. ORG 000000 – Celková výměna chladicí 

jednotky  

Nová investiční akce. Investiční transfer na výměnu chladící 

jednotky z důvodu havárie chladící jednotky, kdy došlo k prasknutí 

výměníku klimatizace, která je nyní zcela mimo provoz a v objektu 

školy nemůže probíhat výuka.  

Viz příloha č. 8 

 

465 000 Kč 

2.11 Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 

Investiční akce č. ORG 000000 – Pořízení klimatizační jednotky 

do učebny 

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení nové 

klimatizační jednotky do učebny č. 24 ve 2. patře, která je v letních 

měsících vystavena dlouhodobému slunečnímu svitu a teploty 

dosahují kolem 34 stupňů celsia.  

Viz příloha č. 9 

  

121 000 Kč 

2.12 Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, 

Praha 6 – Řepy, U Boroviček 3 

Investiční akce č. ORG 000000 – Rek. havarijního stavu střešní 

krytiny 

Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci. Jedná se 

o jednoplášťovou plochou střechu, střešní fólie Sarnafil je 

v havarijním stavu. Při dešti do budovy školy zatéká v blízkosti 

elektroinstalace. Výše uvedený havarijní stav je odstranitelný pouze 

celkovou výměnou povlakové krytiny a střešních vpustí. Atikový 

plech bude vyměněn za nový pozinkovaný. Fóliový povlak bude 

stabilizován proti účinkům sání větru certifikovaným kotevním 

systémem. Kotevní systém bude naddimenzován s ohledem na 

výšku budovy. Hromosvodová soustava bude demontována a 

nahrazena novým hromosvodem se systémovými podpěrami – na 

tyto práce bude vystavena revizní zpráva.  

Viz příloha č. 10 

 

986 400 Kč 

2.13 Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 

Investiční akce č. ORG 000000 - Rekonstrukce střechy – 

budova školy a DM 

Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci střechy 

budovy školy a budovy Domova mládeže z důvodu poškození 

1 383 400 Kč 
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střešní krytiny a opakovanému zatékání do vrchních pater pod 

střechou jak v budově školy, tak i v budově Domova mládeže. 

Stávající krytina z asfaltových nastavitelných pásů je značně 

poškozená. 

Viz příloha č. 11 

 

2.14 Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 

Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce havarijního 

stavu elektroinstalace 

Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci 

elektroinstalace. Elektroinstalace je v havarijním stavu a 

neodpovídá platným bezpečnostním předpisům  

Viz příloha č. 12 

 

1 529 500 Kč 

2.15 Střední průmyslová škola na Proseku, se sídlem 

Novoborská 610/2, Praha 9 

Investiční akce č. ORG 000000 – Pořízení univerzálního 

tvrdoměru 

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení tvrdoměru na 

měření tvrdosti různých materiálů z důvodu zkvalitnění výuky. 

Žáci se naučí měřit tvrdosti různých materiálů a následný přenos do 

počítače jim umožní porovnání.  

Viz příloha č. 13 

 

435 000 Kč 

2.16 Střední průmyslová škola na Proseku, se sídlem 

Novoborská 610/2, Praha 9 

Investiční akce č. ORG 000000 – Zálohovací systém  

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení komplexního 

zálohovacího systému pro zálohování všech serverů školy a 

zároveň koncových stanic na vedení školy. Dochází k digitalizaci 

učebních materiálů a všech následných procesů. Data je potřeba 

zálohovat, jelikož jejich ztráta by byla obzvlášť citelná v oblasti 

účetnictví školy. Dále je potřeba vytvořit digitální archiv pro 

maturitní projekty. 

Viz příloha č. 14 

 

895 000 Kč 

2.17 Střední odborná škola Jarov, se sídlem Učňovská 100/1, 

Praha 9 

Investiční akce č. ORG 000000 – Vybudování infrastruktury 

ICT – náhradní výuka 

Nová investiční akce. Investiční transfer na vybudování 

infrastruktury ICT pro náhradní výuku po dobu rekonstrukce hlavní 

budovy. Předmětem plnění bude vybudování nové infrastruktury 

ICT, internetu a technického propojení objektů mezi sebou, přesun 

serverů do serverovny v hlavní budově, včetně všech propojení, a 

přepojení a přesměrování tlf. linek do náhradních prostorů 

určených pro náhradní výuku po dobu rekonstrukce. 

Viz příloha č. 15 

 

2 358 900 Kč 

2.18 Střední škola obchodní, Praha 2, Belgická 250/29 345 500 Kč 
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Investiční akce č. ORG 0046028 – Rek. havarijního stavu 

venkovních schodišť 

Investiční transfer na dofinancování akce rekonstrukce havarijního 

stavu venkovních schodišť ve dvorním traktu objektu školy. 

Požadavek se týká inženýrské činnosti související s realizací akce, 

která nebyla v původním požadavku zahrnuta. Celkové náklady 

akce se tak z původních 3 561,3 tis. Kč zvýší na 3 906,8 tis. Kč. 

 

2.19 Odborné učiliště Vyšehrad, Praha 2, Vratislavova 31/6 

Investiční akce č. ORG 0045965 – Rek. chodby a prostor 1. NP 

a 1. PP 

Investiční transfer na dofinancování rekonstrukce havarijního stavu 

chodeb v 1. NP a 1. PP včetně přilehlých schodišť. Nyní probíhá 

realizace akce, při které došlo k vynuceným úpravám projektu proti 

zadávací dokumentaci na základě připomínek orgánů státní správy 

ohledně technologického postupu sanace učebny a kameninových 

prvků schodišť. Celkové náklady akce se tak navýší z původních 

3 779,9 tis. Kč na 3 879,4 tis. Kč. 

 

99 500 Kč 

2.20 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední 

uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1 

Investiční akce č. ORG 000000 – Úpravy prostor v 1. NP pro 

účely archivu 

Nová investiční akce. Investiční transfer na úpravu prostor pro 

archiv. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu objemu archivovaných 

dokumentů a zavedení spisové služby podle zákona o archivnictví a 

spisové služby vybudovat moderní prostory pro školní archiv 

s odpovídajícím vybavením.  

Viz příloha č. 16 

 

3 705 500 Kč 

2.21 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 

25 

Investiční akce č. ORG 0046011 – Výměna pevných disků 

v počítačích 

Snížení kapitálových výdajů na výměnu pevných disků 

v počítačích.  

 

-287 500 Kč 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přílohy: 
 

č.1 BARPOZ32 akce 000000 Stavební úpravy 2,3,4 NP 

č.2 BARPOZ32 akce 000000 Vybavení učeben a kabinetů technikou 

č.3 BARPOZ32 akce 000000 Celková rek. nevyhov. prostor 1. NP 

č.4 BARPOZ32 akce 000000 Informační systém pro správu majetku 

č.5 BARPOZ32 akce 000000 Automatické vjezdové závory 
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č.6 BARPOZ32 akce 000000 Rekonstrukce vel. sálu Pálffy II. 

č.7 BARPOZ32 akce 000000 Rek. vodovodních a kanalizačních rozvodů 

č.8 BARPOZ32 akce 000000 Celková výměna chladicí jednotky 

č.9 BARPOZ32 akce 000000 Pořízení klimatizační jednotky do učebny 

č.10 BARPOZ32 akce 000000 Rek. havarijního stavu střešní krytiny 

č.11 BARPOZ32 akce 000000 Rekonstrukce střechy – budova školy a DM 

č.12 BARPOZ32 akce 000000 Rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace 

č.13 BARPOZ32 akce 000000 Pořízení univerzálního tvrdoměru 

č.14 BARPOZ32 akce 000000 Zálohovací systém 

č.15 BARPOZ32 akce 000000 Vybudování infrastruktury ICT-náhradní výuka 

č.16 BARPOZ32 akce 000000 Úpravy prostor v 1. NP pro účely archivu 
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