Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 25/21
ze dne 18.3.2021
k návrhu na ponechání nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací
hlavního města Prahy z roku 2020 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce
2021

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

schvaluje
ponechání nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního
města Prahy z roku 2020 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 22.3.2021

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-9186
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/21 ze dne 18. 3. 2021

Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2020 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021
v Kč
Kapitálové výdaje
Organizace

Číslo akce

CELKEM
Název akce

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

k ponechání

Kapitola: 01 - Rozvoj obce
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
IPR PRAHA

0043318 Vítězné náměstí

3 398 347,00

3 398 347,00

IPR PRAHA

0043913 Příměstský park Soutok - Příprava

3 750 000,00

3 750 000,00

IPR PRAHA

0044453 Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 005 - revit. a protipov. ochr.

478 010,00

2 712 000,00

3 190 010,00

IPR PRAHA

0044463 Koncertní sál - pořízení podkladů

1 970 521,00

605 000,00

2 575 521,00

IPR PRAHA

0044551 Nové prvky pražského mobiliáře - zast.

IPR PRAHA

0044553 Areál Emauzy - rekonstrukce

IPR PRAHA

0044560 Mobilní aplikace a nové technologie

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST

0045707 Černý Most II - západní výstavba

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST

3 482 951,96

3 482 951,96
3 186 470,96

3 186 470,96

11 895 577,00

11 895 577,00

0045709 Dolní Počernice - bytová výstavba

900 000,00

900 000,00

0045788 Vybavení kanceláře

600 000,00

600 000,00

0045789 IT technika
0045790 Ostatní movitý majetek

800 000,00
100 000,00

800 000,00
100 000,00

157 055,00

157 055,00

Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

3 482 951,96

2 605 586,00

27 947 394,96

34 035 932,92

Celkem kapitola: 01 - Rozvoj obce

0,00

0,00

0,00

0,00

3 482 951,96

2 605 586,00

27 947 394,96

34 035 932,92

1 623 475,00

1 623 475,00

245 427,32

245 427,32

Kapitola: 02 - Městská infrastuktura
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0006484 Vstupní objekt - Areál SEVER

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0008278 Výstavní pavilon - Areál JIH

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0042819 Přemostění úvozu - spojení areálů VE a FM

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0045104 Mobiliář

3 167 727,30

3 167 727,30

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0045105 Technické zázemí vinice

2 234 779,81

2 234 779,81

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0045106 Závlahové systémy

3 840 785,69

3 840 785,69

LESY HMP

0043078 Rekonstrukce objektů lesního hospodářství

3 500 000,00

3 500 000,00

LESY HMP

0043080 Rekonstrukce areálu Práče

3 313 191,33

3 313 191,33

LESY HMP

0044567 Infrastruktura kompostáren

500 000,00

500 000,00

LESY HMP

0044568 Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.

2 000 000,00

2 000 000,00

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0042818 Náhradní objekty za Bosnu

2 600 000,00

18 358 678,00

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0043049 Expozice Arktidy - lední medvědi

15 000 000,00

15 000 000,00

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0043676 Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0044576 Odstranění starých dílen
0044577 Vodojem užitkové vody

43,00

15 758 678,00
6 236,52

43,00

4 000 000,00

4 006 236,52

5 774 933,00
24 929 425,00

5 774 933,00
24 929 425,00

Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

6 236,52

50 463 079,00

38 025 386,45

88 494 701,97

Celkem kapitola: 02 - Městská infrastruktura

0,00

0,00

0,00

0,00

6 236,52

50 463 079,00

38 025 386,45

88 494 701,97

Kapitola: 03 - Doprava
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.
ROPID

0044799 Označník PID a odjezdový panel PID

2 243 890,00

ROPID
ROPID

0044940 SW systém pro přepravu ZTP
0045038 Nová vizuální identita PID

2 000 000,00
1 016 400,00

246 000,00

2 246 000,00
1 016 400,00

2 243 890,00

Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 260 290,00

246 000,00

5 506 290,00

Celkem kapitola: 03 - Doprava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 260 290,00

246 000,00

5 506 290,00
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Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2020 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021
v Kč
Kapitálové výdaje
Organizace

Číslo akce

CELKEM
Název akce

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

k ponechání

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4

0043482 Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v MO

AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4

0045772 Rekonstrukce 4 učeben pro CIV

DDM HMP KARLÍN P8

0043766 Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže

DDM MODŘANY

0045014 Obnova systému MaR

DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ

0045399 Obnova 4 horních srubů v TZ Tři Studně

GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ

0045779 Rek. havar. stavu vodov. stoupaček a el. rozvodů osv.

GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1
GYM. ČAKOVICE P9

2 310 215,00

2 310 215,00
508 149,96
500 000,00

508 149,96
500 000,00

334 156,00

334 156,00
660 000,00

660 000,00

1 618 000,00

1 618 000,00

0045784 Vybudování vzduchotech. – škol. byt a dílny školy

193 900,00

193 900,00

0045280 Vybudování Zelené učebny

410 000,00

410 000,00

GYM. ČESKOLIPSKÁ P9

0045646 Rekonstrukce rozvodů plynu

117 697,00

117 697,00

GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5

0045778 Rek.vzduchotechniky-kuchyň, jídelna, učebny, lab.

2 508 520,00

2 508 520,00

GYM. J.KEPLERA P6

0045773 OPŽP Výzva č. 146

2 142 932,00

2 142 932,00

GYM. J.KEPLERA P6

0045801 OPŽP Výzva č. 146 Energetický posudek

124 100,00

124 100,00

GYM. LITOMĚŘICKÁ P9

0045416 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

155 160,00

155 160,00

GYM. LITOMĚŘICKÁ P9

0045724 OPŽP výzva 146 - projektové a inženýrské činnosti

540 870,00

540 870,00

GYM. NA ZATLANCE P5

0044344 Sanační práce a zamezení zatékání do suterénu

GYM. NAD ALEJÍ P6

0045320 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

225 745,00

GYM. OMSKÁ P10

0045408 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

335 245,00

GYM. POSTUPICKÁ P4

0043483 Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v MO

GYM. POSTUPICKÁ P4

0045648 Rekonstrukce oken

GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3

0045442 Montáž bezpečnostních systémů

GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ P10

0044744 Rekonstrukce kotelny

252 579,37

252 579,37

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

0044708 Rekonstrukce elektro ve 2. patře

170 047,34

170 047,34

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

0044710 Rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffy paláci

133 160,00

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

0045490 Rekonstrukce vrátnice a vstupu do objektu PK

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

119 936,34

119 936,34

1 857 229,00

225 745,00
335 245,00
1 857 229,00

106 313,00

106 313,00

3 230 200,00

3 230 200,00

133 160,00
600 000,85

600 000,85

0045622 Vybav. koncert. sálu zvukovou tech. - ozvuč. i záznam

3 140 000,00

3 140 000,00

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

0045652 Vybavení divadla zvuk. tech. pro zvučení a záznam

1 441 460,96

1 441 460,96

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

0045675 Restaurování salónku - Pálffy palác

3 200 000,00

3 200 000,00

KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4

0044127 Rekonstrukce sálu 103 C

MŠ a ZŠ BÁRTLOVA P9

0044895 Zřízení čtyř mobilních posuvných stěn

OA HOLEŠOVICE P7

0045641 Rekonstrukce fasády

PPP LUCEMBURSKÁ P3

1 800 000,00

1 800 000,00
378 743,00

378 743,00
854 571,00

854 571,00

0045305 Přístavba detašovaného pracoviště U Nové školy

2 539 415,00

2 539 415,00

SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA

0045313 Rekonstrukce strojní laboratoře

1 396 558,49

1 396 558,49

SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA

0045333 Rekonstrukce odborné laboratoře fyziky

SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA

0045669 Elektroinstalace, vzduchotechnika a vybavení

SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE
SOŠ JAROV P9

0043484 Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v MO

SOŠ JAROV P9

0044990 Vývoj a realizace mobilní badatelny

SOŠ JAROV P9

0045321 Ozvučení rekonstruovaného sálu

264 200,00

264 200,00

SOŠ JAROV P9

0045323 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

117 400,00

117 400,00

SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB

0044928 Rekonstrukce kuchyňky

SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9

0045633 Dovybavení zař. varny škol. kuchyně

608 389,86

SOU OHRADNÍ P4

0045470 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

159 299,00

159 299,00

SOU PRAHA-RADOTÍN

0045692 Pořízení nákladního automobilu

4 200 000,00

4 200 000,00

SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2

0045212 Izolace obvodové zdi kotelny

1 138 000,00

1 138 000,00

SPŠ NA PROSEKU P9

0044420 Pořízení robotizovaného pracoviště - dofin. akce

SPŠ NA PROSEKU P9

0045454 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

114 701,00

114 701,00

SPŠ NA PROSEKU P9

0045710 OPŽP výzva 146

435 600,00

435 600,00

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10

0045008 Stavební úprava učebny č.1 pro Polytechn. hnízdo

329 717,39

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10

0045009 Stavební úprava učebny č.2 pro Polytechn. hnízdo

172 499,54

SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4

0045410 Realizace opatření na základě bezp. auditu

526 644,70

526 644,70

2 258 495,00

2 258 495,00

0045407 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146

231 180,00

231 180,00

0045771 Projektové a inženýrské činnosti -výzva č.146 OPŽP

311 474,00
1 887 746,50
2 233 800,00

2 233 800,00

176 000,00

176 000,00

241 700,00

608 389,86

241 700,00

329 717,39
172 499,54
835 770,42
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Číslo akce

CELKEM
Název akce
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rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

k ponechání

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1

0044352 Pořízení pětiosé CNC frézky

120 000,00

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1

0044438 Stavební úpravy pro Polytechnická hnízda

213 239,00

120 000,00

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1

0045295 Pořízení BIM modelu budovy

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0043624 Rekonstrukce multifunkčního hřiště

SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0044784 Rekonstrukce malé kovárny

115 728,96

SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0045343 Stavební úpravy 3D učebny

100 739,52

100 739,52

SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0045486 Modernizace počátečního odb. vzdělávání

7 973 728,22

7 973 728,22

SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0045689 Pořízení formátovací pily a dvouválcové brusky

SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ P9

0043485 Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v MO

SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ P9

0044444 Rekonstrukce kanalizace objektu Českobrodská 32a

SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ P9

0044507 Rekonstrukce učeben pro obor Fotograf

SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ P9

0045024 Instalace systému řízení provozu školy

SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ P9

0045230 Přeměna bud. Českobrodská 362/32a na energ.soběst.

SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ P9

0045383 EÚO - Rek. otopné soustavy-objekt Novovysočanská

TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1

0044815 PP - Zřízení kotelny TK hl.m. Prahy

VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4

0044136 Rekonstrukce školní kuchyně

VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4

0045248 Revitalizace školní kuchyně

VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ P9

0043486 Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v MO

VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ P9

0045401 Akustické a stavební úpravy prostor

491 718,38

491 718,38

ZUŠ DUNICKÁ P4

0045396 Rekonstrukce inženýrských sítí

2 377 305,00

2 377 305,00

ZUŠ JANA HANUŠE P6
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5

0045774 Elektromobily pro Prahu
0045390 Rekonstrukce dvorního traktu

200 000,00
3 036 300,00

200 000,00
3 036 300,00

213 239,00
1 094 339,00

1 094 339,00

0045672 Akustické obklady do 4 učeben

256 094,52

256 094,52

0045712 Osvětlení učeben

213 523,52

213 523,52

2 185 000,00

2 185 000,00

0043625 Instalace venkovní posilovny

691 000,00

691 000,00

0043626 Vybudování venkovních ostrůvků pro stolní tenis

200 000,00

200 000,00

508 910,45
1 296 041,00

115 728,96

508 910,45
1 296 041,00

2 269 400,00

2 269 400,00

586 615,91

586 615,91
1 936 000,00

1 936 000,00
18 077 160,77

18 077 160,77

3 109 395,00

3 109 395,00

6 086 905,00

6 086 905,00

158 510,00

158 510,00
210 230,25

1 336 390,00

210 230,25
1 336 390,00

Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

0,00

0,00

0,00 11 763 621,50

6 009 401,25

12 203 607,64

75 015 165,83

104 991 796,22

Celkem kapitola: 04 - Školství, mládež a sport

0,00

0,00

0,00 11 763 621,50

6 009 401,25

12 203 607,64

75 015 165,83

104 991 796,22

1 303 009,72

1 303 009,72

13 960 888,80

13 960 888,80

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová
DpS HÁJE

0045291 Dodávka a montáž EPS na budově B

DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ

0044018 Rekonstrukce pokojů

DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ

0045289 Rekonstrukce budov Šolínova - přípravné práce a projekty

DpS ĎÁBLICE

0043411 Rek. stravovacího provozu včetně vybavení

DpS ĎÁBLICE

0044035 Rek. pracoven pracovníků v přímé obslužné péči

DpS ĎÁBLICE

0045146 Rekonstrukce prádelny včetně vybavení

DpS NOVÁ SLUNEČNICE

0044332 Náhradní zdroj el. energie

DpS ZAHRADNÍ MĚSTO

0044009 Rek. budovy B - provozně technická část

DpS HORTENZIE

0044520 DS Hortenzie - venkovní úpravy

DS DOBŘICHOVICE

0042536 Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice

DS DOBŘICHOVICE

0043999 Vybavení nové přístavby a rek. stáv.budovy

DS DOBŘICHOVICE

0042295 Revitalizace cesty a vedl. Objektů

DS HEŘMANŮV MĚSTEC

0044643 Rekonstrukce otopného systému

DS HEŘMANŮV MĚSTEC

0045290 Restaurování balkonu v jižním křídle

DpS PYŠELY

0043382 Rek. podkroví, I. a II. patra

PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS

0044043 Výstavba služebních bytů

14 134 896,80

14 134 896,80

DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ

0045816 Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce

20 677 000,00

20 677 000,00

DOZP SULICKÁ

0042518 Pořízení dětského hřiště

DOZP SULICKÁ

0043391 Zřízení amfiteátru

413 700,00

413 700,00

DOZP SULICKÁ

0043392 Osazení herních a cvičných prvků

266 120,00

266 120,00

1 820 960,00

1 820 960,00

12 080 006,12

12 080 006,12

6 538 039,00

6 538 039,00
6 785 000,00
5 862 534,35

251 830,00
3 343 345,00

5 862 534,35

4 200 000,00
2 394 718,75

4 451 830,00
4 000 000,00

6 394 718,75

58 500 000,00 30 661 000,00

92 504 345,00

2 764 060,00

2 764 060,00

4 751 500,00

4 751 500,00
828 816,01

828 816,01

4 169 835,00

4 169 835,00

12 400 000,00

434 000,00
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Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2020 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021
v Kč
Kapitálové výdaje
Organizace

Číslo akce

CELKEM
Název akce

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

k ponechání

DOZP SULICKÁ

0043394 Vybud. vnitroareálové komunikace pro pěší a cykl.

954 020,00

DOZP SULICKÁ

0043395 Zřízení zahradnických záhonů

369 750,00

954 020,00

DOZP SULICKÁ

0043702 Pořízení přípojky nízkého napětí

DOZP SULICKÁ

0045142 Pořízení protipožárních dveří

DOMOV MAXOV

0044640 Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181

DOZP LEONTÝN

0043979 Výměna elektroinstalace a interní bezpeč. systém

DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA

0045815 Přestavba stávajícícho objektu "Křižovatka"

DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK

0044331 Vybudování pracovních dílen

DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK

0045147 Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR

DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK

0045148 Rekonstrukce vzduchotechniky středisko Dar

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

0045804 Rek. stávajícího objektu na NDC Malešice

CS A DD CH.MASARYKOVÉ

0045601 Sanace suterénu I. etapa

CS A DD CH.MASARYKOVÉ

0045602 Venkovní visutá terasa

CS A DD CH.MASARYKOVÉ

0045811 Provozní vozidlo I.

ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP

0043971 Rekonstrukce budovy Nádražní

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0043269 Rozvodné skříně - 3. a 6. patro polikliniky

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0043376 Protialkohol.ZS - celková rekonstrukce

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0043377 Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x

600 000,00

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0043966 Rek. prádelny

297 000,00

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0044698 Komplet.obnova disk.pole,serverů,USP firewallu

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0045153 Dermatoskop

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0045158 Modernizace výtahů

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0045159 Monochromat. monitor pro primár. diagnostiku 4 ks

450 000,00

450 000,00

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0045162 Pořízení zubařské soupravy

1 089 000,00

1 089 000,00

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0045163 Rentgen - Sciagraf

3 475 800,00

3 475 800,00

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0045164 Trafo

500 000,00

500 000,00

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0045165 Ultrazvukový přístroj 2D

500 000,00

500 000,00

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0045166 Výměna vodovodních stoupaček na MPP

1 000 000,00

1 000 000,00

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0045167 Zřízení centrálního shromaždiště odpadu

MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ .PÉČE P9
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ .PÉČE P9

0045287 Vybudování nové kotelny
0045288 Vybudování nové bojlerovny

369 750,00

1 199 964,50

1 024 000,00
35 083,50

2 223 964,50
903 200,00

903 200,00

2 900 000,00

2 935 083,50

11 917 000,00

11 917 000,00

9 945 030,93

9 945 030,93

4 520 825,48

4 520 825,48
2 806 949,00

1 046 208,00

120 000,00

2 806 949,00

620 000,00

620 000,00

26 620 105,00

26 620 105,00

2 751 485,05

2 751 485,05

666 619,95

666 619,95

1 000 000,00

1 000 000,00

936 000,00

2 102 208,00

2 793 245,54

2 793 245,54

820 426,50

820 426,50
600 000,00
297 000,00
782 676,98

782 676,98
128 220,00

128 220,00

1 936 000,00

1 936 000,00

500 000,00

500 000,00

6 011 772,77
2 667 763,13

6 011 772,77
2 667 763,13

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem

4 751 500,00

3 343 345,00

820 426,50 61 703 554,50 70 958 959,53

26 819 013,58

138 032 606,77

306 429 405,88

Celkem kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

4 751 500,00

3 343 345,00

820 426,50 61 703 554,50 70 958 959,53

26 819 013,58

138 032 606,77

306 429 405,88

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková
DIVADLO NA VINOHRADECH

0043429 Modernizace zařízení scénické divadel.techniky

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

0045034 Vybavení výpočetní technikou

DIVADLO V DLOUHÉ

0045679 Pořízení nového inspicientského zařízení

DIVADLO V DLOUHÉ
GALERIE HL.M.PRAHY
GALERIE HL.M.PRAHY

0041713 Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM

121 879,00

960 000,00

GALERIE HL.M.PRAHY

0041874 Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám.

329 915,95

1 000 000,00

GALERIE HL.M.PRAHY

0042153 Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek

GALERIE HL.M.PRAHY

0044379 Obnova zabezpečovacího systému - Trojský zámek

GALERIE HL.M.PRAHY
GALERIE HL.M.PRAHY
MUZEUM HL.M. PRAHY

0007778 Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové

MUZEUM HL.M. PRAHY

0043432 Rek. Domu U Zlatého prstenu

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ

0045739 Pořízení dodávkového automobilu

750 282,22

750 282,22

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0004246 Rek. a modernizace ústředí MK

842 449,36

842 449,36

12 123 995,35

12 123 995,35
14 498,39

14 498,39

806 705,32

806 705,32

0045731 Pořízení dodávkového automobilu

1 000 000,00

1 000 000,00

0041590 Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce

4 660 163,79

4 660 163,79
1 081 879,00
1 329 915,95

23 632,34

23 632,34
198 421,42

198 421,42

0045171 Rekonstrukce areálu Bouchalka

3 132 798,00

3 132 798,00

0045205 Obnova osvětlení výstavních prostor objektů GHMP

1 950 390,00

1 950 390,00

18 652 216,56

18 652 216,56

635 303,38
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7 000 000,00

3 000 000,00

10 635 303,38

Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2020 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021
v Kč
Kapitálové výdaje
Organizace

Číslo akce

CELKEM
Název akce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0041429 Výstavba knihovny

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0042799 Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pobyt.služby-ÚB

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0044375 Implementace RFID technologie do MKP

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0044669 Rek. budovy ÚK, 1.etapa - architektonická soutěž

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
NKP VYŠEHRAD

0045740 Za dveřmi - samoobslužná pobočka Černý Most
0045742 Modely středověké podoby brány Špička a Vyšehradu

rok 2014

rok 2015

rok 2016

401 347,54

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

1 981 808,50

2 940 000,00

4 921 808,50

400 000,00

2 801 347,54

1 440 129,51

1 440 129,51

500 000,00

1 000 000,00

1 235 480,00
70 800,00

1 235 480,00
70 800,00

2 000 000,00
500 000,00

k ponechání

Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková

0,00

401 347,54

0,00 15 211 093,68

8 960 000,00

5 505 440,84

38 594 334,57

68 672 216,63

Celkem kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch

0,00

401 347,54

0,00 15 211 093,68

8 960 000,00

5 505 440,84

38 594 334,57

68 672 216,63

37 900 000,00
47 000 000,00

44 119 382,63
48 606 882,15

Kapitola: 07 - Bezpečnost
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček
SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY
SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY

0043118 Sklad humanitárního mater. a střelnice Kundratka
0043444 Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč-4.et.

6 219 382,63
1 606 882,15

Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

7 826 264,78

0,00

84 900 000,00

92 726 264,78

Celkem kapitola: 07 - Bezpečnost

0,00

0,00

0,00

0,00

7 826 264,78

0,00

84 900 000,00

92 726 264,78

Kapitola: 08 - Hospodářství
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0043448 Rek. komunikací na pražských hřbitovech

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0045185 Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohradního zdiva

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0045186 Hřbitov Olšany - výstavba kolumbárií u NOS 1.et.

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0042569 Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrobek

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

831,67

831,67

7 635,44

7 635,44

488,96

488,96

228,60

228,60

0042571 Hřbitov Olšany - revitalizace II. - V. hřbitova

16 007,30

16 007,30

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0043445 Hřbitov Olšany - dokončení EZS - kamerového systému

10 115,00

10 115,00

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0043446 Restaurování významných náhrobků

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0044082 Rek. nové obřadní síně II.et.

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0044083 Rek. pohřebišť na hřbitovech Malvazinky a Kobylisy

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0044084 Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0044430 Nákup Holder MUVO - multifunkční vozidlo

4 235 000,00

4 235 000,00

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0044431 Nákup Elektromobil ATX 230 EH N1
0044681 Hřbitov Vršovice - rek. ohradní zdi - I. etapa

700 000,00
665,46

700 000,00
665,46

376,30

376,30

42 774,11

42 774,11

274 177,59

274 177,59

13 085 383,97

13 085 383,97

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem

0,00

0,00

0,00

0,00 13 402 335,67

4 962 392,66

8 956,07

18 373 684,40

Celkem kapitola: 08 - Hospodářství

0,00

0,00

0,00

0,00 13 402 335,67

4 962 392,66

8 956,07

18 373 684,40

CELKEM K PONECHÁNÍ

719 230 292,80
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Důvodová zpráva
Příspěvkové organizace hl. m. Prahy předložily podklady k výsledkům hospodaření za rok 2020
a současně požádaly o ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2020, případně
let minulých a o jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021. Příslušné řídící odbory MHMP
s ponecháním nevyčerpaných investičních prostředků souhlasí. Jedná se o tyto organizace:

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE
IPR PRAHA
0043318 - Vítězné náměstí – 3 398 347,00 Kč
V roce 2020 nebyly proplaceny všechny faktury a musely být proplaceny až na začátku roku
2021. Žádáme o ponechání finančních prostředků, abychom tento výdaj pokryli.
0043913 - Příměstský park Soutok - Příprava – 3 750 000,00 Kč
Akce dále pokračuje v roce 2021.
0044453 - Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 005 - revit. a protipov. ochr. – 3 190 010,00
Kč
Žádáme o ponechání nevyčerpaných investičních prostředků do roku 2021 z důvodu
pokračování akce. Postupuje se podle aktualizovaného harmonogramu schváleného usnesením
číslo 2420 ze dne 11. 9. 2018 K revitalizaci a protipovodňové ochraně Trojské kotliny.
Zhotovitelé akce byli zasmluvněni již v roce 2019 a práce budou ukončeny v roce 2021, kdy
budou využívány tyto prostředky. Akce 0044453 je řízena na IPR Praha v projektu Revitalizace
a protipovodňová ochrana Trojské kotliny.
0044463 - Koncertní sál - pořízení podkladů – 2 575 521,00 Kč
Žádáme o ponechání nevyčerpaných investičních prostředků do roku 2021 z důvodu
pokračování akce – viz usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 233 ze dne 15. 2. 2021. Finanční
prostředky budou použity na pořízení podkladů nezbytných pro vyhlášení soutěže o návrh.
Finanční prostředky nebyly čerpány v roce 2020 z důvodů posunu termínu u souvisejících
projektů, které podmiňovaly pořízení podkladů projektu koncertního sálu (Vltavská
filharmonie).
0044551 - Nové prvky pražského mobiliáře - zast. – 3 482 951,96 Kč
Akce dále pokračuje v roce 2021. Finanční prostředky budou použity na odstranění testovacího
prototypu zastávkového přístřešku a zábradlí, uvedení místa do původního stavu a případné
nové použití či osazení testovacího přístřešku. Finanční prostředky nebyly čerpány v roce 2020
z důvodu prodloužení testovacího období prototypu přístřešku do 30. 6. 2021.
0044553 - Areál Emauzy - rekonstrukce – 3 186 470,96 Kč
Akce dále pokračuje v roce 2021.
0044560 - Mobilní aplikace a nové technologie – 157 055,00 Kč
Akce dále pokračuje v roce 2021.

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST
0045707 – Černý Most II – západní výstavba – 11 895 577,00 Kč
Delimitace proběhla tiskem na konci 10/2020, příspěvek byl získán 1.12.2020. V rámci
dlouhodobé přípravy projektů budou investiční prostředky na tuto akci čerpány v průběhu roku
2021.
0045709 - Dolní Počernice - bytová výstavba – 900 000,00 Kč
Delimitace proběhla tiskem na konci 10/2020, příspěvek byl získán 1.12.2020, k 31.12.2020
evidujeme jednu nezaplacenou fakturu ve výši 98.313 Kč. V rámci dlouhodobé přípravy
projektů budou investiční prostředky na tuto akci čerpány v průběhu roku 2021.
0045788 - Vybavení kanceláře – 600 000,00 Kč
Reálný chod PDS započal až v 09-10/2020. Z tohoto důvodu nemohl být rozpočet vyčerpán a
zejména nemohly být investovány prostředky do vybavení PDS, jak bylo předpokládáno. Navíc
tyto investiční náklady mohly být vynakládány až po schválení investičních akcí, což proběhlo
až tiskem R-38354 dne 25.11.2020. Společnost měla některá výběrová řízení připravena, ale
nezahájila je v roce 2020, aby nejednala ve zřejmé časové tísni, což by mohlo mít nepříznivý
vliv na kvalitu a cenovou úroveň obdržených nabídek. V roce 2020 byly vystaveny objednávky
na cca 250 tis. Kč, avšak s úhradou a realizací v roce 2021.
0045789 - IT technika – 800 000,00 Kč
Reálný chod PDS započal až v 09-10/2020. Z tohoto důvodu nemohl být rozpočet vyčerpán a
zejména nemohly být investovány prostředky do vybavení PDS, jak bylo předpokládáno. Navíc
tyto investiční náklady mohly být vynakládány až po schválení investičních akcí, což proběhlo
až tiskem R-38354 dne 25.11.2020. Společnost měla některá výběrová řízení připravena, ale
nezahájila je v roce 2020, aby nejednala ve zřejmé časové tísni, což by mohlo mít nepříznivý
vliv na kvalitu a cenovou úroveň obdržených nabídek. Výběrové řízení a realizace proběhne v
roce 2021.
0045790 - Ostatní movitý majetek – 100 000,00 Kč
Reálný chod PDS započal až v 09-10/2020. Z tohoto důvodu nemohl být rozpočet vyčerpán a
zejména nemohly být investovány prostředky do vybavení PDS, jak bylo předpokládáno. Navíc
tyto investiční náklady mohly být vynakládány až po schválení investičních akcí, což proběhlo
až tiskem R-38354 dne 25.11.2020. Společnost měla některá výběrová řízení připravena, ale
nezahájila je v roce 2020, aby nejednala ve zřejmé časové tísni, což by mohlo mít nepříznivý
vliv na kvalitu a cenovou úroveň obdržených nabídek. Výběrové řízení a realizace proběhne v
roce 2021.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
0006484 – Vstupní objekt – AREÁL SEVER – 1 623 475,00 Kč
V roce 2019 nedošlo k dokončení projektové dokumentace z důvodu nutnosti vypracování
odborného posudku EIA (vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí), čímž se celý proces
zpomalil. V roce 2020 došlo k ukončení EIA a mohlo se pokračovat na vypracování projektové
dokumentace k územnímu řízení. V tuto chvíli probíhá inženýrská činnost k vydání územního
rozhodnutí. Po obdržení pravomocného povolení bude vypracována projektová dokumentace
ke stavebnímu povolení. Nedočerpané prostředky z roku 2020 budou použity na úhradu
nákladů spojených s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení.
0008278 – Vstupní objekt – Areál JIH – 245 427,32 Kč
V průběhu roku 2020 byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení,
v květnu 2020 byla předána na stavební úřad MČ Praha 7 a na konci roku bylo vydáno stavební
povolení. Zároveň byla vypracována prováděcí dokumentace. Akce je nyní ve fázi výběru
zhotovitele stavby. Nedočerpané prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených se
samotnou realizací stavby.
0042819 – Přemostění úvozu - spojení areálů VE a FM – 43,00 Kč
V roce 2020 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, na které navázala
inženýrská činnost. Na počátku roku 2021 by mělo být stavební povolení, zároveň se
dopracovává prováděcí dokumentace, na kterou v 2. pol. 2021 proběhne soutěž na výběr
dodavatele stavby a započne samotná realizace stavby, na kterou budou nedočerpané prostředky
použity.
0045104 – Mobiliář – 3 167 727,30 Kč
V roce 2020 byla připravena výrobní projektová dokumentace pro nový mobiliář Botanické
zahrady Praha a vysoutěžen dodavatel mobiliáře, se kterým byla podepsána smlouva na
dodávku. Vzhledem k epidemii onemocnění covid-19 se však celý proces zpomalil a dodávka
laviček, košů a sloupků se posunula do 1. čtvrtletí r. 2021. Nedočerpané prostředky budou
použity na úhradu faktur spojených s dodávkou mobiliáře.
0045105 - Technické zázemí vinice – 2 234 779,81 Kč
V roce 2020 byla zpracována dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.
Nyní probíhá inženýrská činnost v podobě obstarání povolení. Zároveň jsme na konci minulého
roku zahájili práce na prováděcí dokumentaci, která bude dokončena v polovině roku 2021.
Následně proběhne soutěž na realizaci a vlastní zahájení. Nedočerpané finanční prostředky
budou použity na financování prováděcí dokumentace.
0045106 – Závlahové systémy – 3 840 785,69 Kč
V roce 2020 proběhla 1. a 2. etapa vybudování vnitroareálových závlah. Ve 4. čtvrtletí roku
2020 byl vysoutěžen zhotovitel 3. etapy závlah, se kterým byla uzavřena smlouva na realizaci.
Termín dokončení této etapy je stanoven na 2. čtvrtletí r. 2021. Nedočerpané finanční
prostředky budou použity na úhradu faktur za realizaci této 3. etapy.

LESY HL. M. PRAHY
0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství – 3 500 000,00 Kč
Akce bude pokračovat v roce 2021, a to rekonstrukcí zázemí pro zaměstnance v Hájovně
Čimice. Vzhledem ke stavu stávajícího objektu dojde k jeho celkové rekonstrukci. Momentálně
se projektová dokumentace projednává k získání změny stavby před dokončením, která byla
vyvolána změnou druhu vytápění.
0043080 - Rekonstrukce areálu Práče – 3 313 191,33 Kč
Akce bude pokračovat v roce 2021, a to na následujících dvou stavbách:
Olejové hospodářství a sklad centrálního svozu elektroodpadu a starých pneumatik
Na základě vydaného stavebního povolení z roku 2020 proběhne příprava pro realizaci
navrženého projektu.
Zázemí ostrahy areálu včetně zabezpečení a rekonstrukce příjezdových vrat
Z důvodu havarijního stavu současného objektu (unimobuňky), dochází ke zpracování
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Do konce roku 2021 bude zahájena
realizace.
0044567 - Infrastruktura kompostáren – 500 000,00 Kč
Akce bude pokračovat v roce 2021 v rámci stavby „Kompostárna Slivenec - odbočovací pruhy
z komunikace, nájezd a výjezd“. Předmětem akce je dokončení projektové přípravy možné
změny dispozice areálu Kompostárny, kterou vyvolal ÚMČ Prahy 5 odbor dopravní.
0044568 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II. – 2 000 000,00 Kč
Akce bude pokračovat v roce 2021, a to na následujících dvou stavbách:
Hájovna Šárka - zázemí pro techniku, zpevněné plochy a rekonstrukce oplocení
Na základě vyhotovené projektové dokumentace probíhá inženýring pro získání potřebných
stanovisek. Po obdržení potřebných stanovisek bude zažádáno o sloučené územní a stavební
řízení.
Hájovna Kunratice - vrtaná studna
Z důvodu potřebného doplnění vodoprávnímu úřadu Prahy 4 došlo ke zdržení realizace studny.
Předpokládaná realizace je v I. pololetí roku 2021.
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
0042818 – Náhradní objekt za Bosnu – 18 358 678,00 Kč
Stávající objekt ubytovny zaměstnanců a zázemí žáků oboru chovatel cizokrajných zvířat v tzv.
Bosně je již dožilý (jedná se o sestavu UNIMO buněk, tedy mobilních kontejnerů, z počátku
devadesátých let minulého století) a musí být odstraněn, již proto, že kontejnery obsahují zdraví
škodlivý azbest. Zároveň se tím uvolní místo pro technologické zázemí plánované Expozice
Arktidy (akce 43049). Demolici nevyhovujícího objektu logicky musí předcházet výstavba
náhradních objektů v jiné části Zoo Praha. V současné době probíhá společné územní a stavební
řízení a zároveň je dokončována projektová dokumentace pro provedení stavby, respektive pro
výběr zhotovitele, tak aby co nejdříve mohly být zahájeny vlastní stavební práce. Zoo Praha
žádá o ponechání nedočerpané částky do roku 2021.
0043049 – Expozice Arktidy – lední medvědi – 15 000 000 Kč
Zoo Praha má k dispozici rozpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení, které
navazuje na vydané územní rozhodnutí. Další práce na projektu však byly přerušeny, protože
zpracovaný propočet vyčíslil náklady na realizaci Expozice Arktidy v plném rozsahu podstatně

vyšší než původně předpokládané a v plánu zakotvené. Navýšení je způsobeno zejména
náročností systému čištění bazénových vod dané předpokládanou zátěží (zbytky krmných ryb,
výkaly a srsti chovaných zvířat) a hlavně tím, že na základě požadavků expertů Evropské
asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) musí být voda slaná, čímž podmiňují získání
potřebných chovných jedinců. Je na rozhodnutí vedení města, zda celkové náklady částečně
snížit tím, že bude realizována pouze část expozice, a sice ta věnovaná medvědům ledním bez
doprovodné expozice tuleňů, toto řešení by znamenalo podstatné snížení atraktivity i edukativní
hodnoty expozice. Pro rok 2021 byly schváleny finanční prostředky ve výši 5 000 000 Kč, které
pokryjí náklady na dopracování projektové dokumentace jen z části. Zoo Praha žádá o
ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši 15 000 000 Kč pro případ, kdy bude
rozhodnuto o zapracování expozice tuleňů do expozice.
0043676 – Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech – 4 006 236,52 Kč
V posledním čtvrtletí roku 2020 byla zahájena druhá, závěrečná, etapa výstavby areálu. Dle
původního předpokladu měla být velká část stavebních prací dokončena již v prosinci roku
2020. Zhotovitel se v souvislosti s probíhající pandemií nemoci COVID-19 dostal do časového
skluzu. Za následek měl nejen posun termínu předání díla, ale také harmonogram čerpání
finančních prostředků, které jsou nezbytné pro dokončení této akce.
Zoo Praha žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši 4 006 236,52 Kč do
roku 2021.
0044576 – Odstranění starých dílen – 5 774 933,00 Kč
V závěru roku 2020 byl kompletně odstraněn objekt starých dílen u jižního vchodu do Zoo
Praha. Nicméně akce jako celek by měla pokračovat v prvém čtvrtletí roku 2021 dokončením
následných čistých terénních úprav navyšujících kapacitu přilehlého parkoviště. Zoo Praha
žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši 5 774 933,- Kč do roku 2021.
0044577 – Vodojem užitkové vody – 24 929 425,00 Kč
Zoologická zahrada disponuje poměrně slušným potenciálem zásoby velice kvalitní spodní
vody. Tato spodní voda je čerpána průběžně, ale potřeba poměrně velkých objemů, například
napouštění bazénů, je nárazová. Saturování odběru těchto velkých objemů v krátkém čase
umožňuje akumulace ve vodojemu. Stávající vodojem z padesátých let minulého století však
již svým objemem nedostačuje současným potřebám a je nutné jej rozšířit. Navýšení kapacity
vodojemu je stěžejní nejen pro zkvalitňování stávajících expozic a welfare chovaných zvířat,
ale zejména pro plánovaný expoziční rozvoj Zoo Praha. Jmenovitě pro výstavbu Expozice
Arktidy – lední medvědi, ale i pro v současnosti budovaný pavilon goril. Z tohoto důvodu je
nezbytné realizaci dokončit – pravomocné stavební, respektive vodoprávní povolení máme
k dispozici. Zoo Praha žádá o ponechání nedočerpaných prostředku ve výši 24 929 425,- Kč do
roku 2021.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA
ROPID
0044799 - Označník PID a odjezdový panel PID – 2 243 890,00 Kč
Akce je dlouhodobého charakteru a její větší část bude probíhat v roce 2021, což je i uvedeno
ve smluvním zajištění s dodavatelem investiční akce. V roce 2020 byl dodán prototyp zařízení,
který po zbytek roku 2020 procházel zkušebním testováním. Na základě získaných poznatků
budou provedeny úpravy ze strany dodavatele a následně dojde k jeho převzetí a platbě.
0044940 - SW systém pro přepravu ZTP – 2 246 000,00 Kč
Z důvodu nutnosti úprav technického vybavení na straně organizace ROPID byl dodatkem
smlouvy prodloužen termín dodání požadovaného SW. Termín dodání smluvního díla je 1.Q.
2021.
0045038 - Nová vizuální identita PID – 1 016 400,00 Kč
Akce je dlouhodobého charakteru a její další etapa bude probíhat v roce 2021.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT
AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4
0043482 – Příprava projektů do OPPPR – Energetické úspory v městských objektech –
2 310 215,00 Kč
Příprava projektů bude pokračovat i v roce 2021, proto organizace žádá o ponechání finančních
prostředků v investičním fondu.
0045772 – Rekonstrukce 4 učeben pro CIV – 508 149,96 Kč
Stavební úpravy na rekonstrukci 4 učeben CIV probíhají a budou dokončeny v roce 2021, proto
organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.
DDM HMP KARLÍN P8
0043766 – Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže – 500 000,00 Kč
Realizace akce se zdržela z důvodu situace kolem Covid 19, proto organizace žádá o ponechání
prostředků do roku 2021.
DDM MODŘANY
0045014 – Obnova systému MaR – 334 156,00 Kč
Realizace akce nabrala zpoždění kvůli Covid 19, proto organizace žádá o ponechání prostředků
do roku 2021.
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ
0045399 – Obnova 4 horních srubů v TZ Tři Studně – 660 000,00 Kč
Obnova srubů pokračuje a bude dokončena v 1. pololetí roku 2021, proto organizace žádá o
ponechání finančních prostředků do roku 2021.
GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ
0045779 – Rek. havar. stavu vodov. stoupaček a el. rozvodů osv. – 1 618 000,00 Kč
Finanční prostředky byly organizaci převedeny v závěru roku 2020, poté byly stavební práce
okamžitě zahájeny. Rekonstrukce probíhá a bude dokončena v 1. čtvrtletí 2021, proto
organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1
0045784 – Vybudování vzduchotech. – škol. byt a dílny školy – 193 900,00 Kč
Finanční prostředky byly organizaci převedeny v závěru roku 2020. Hned poté byly zahájeny
přípravné práce a akce bude realizována v 1. čtvrtletí 2021. Organizace proto žádá o ponechání
finančních prostředků do roku 2021.

GYM. ČAKOVICE P9
0045280 – Vybudování Zelené učebny – 410 000,00 Kč
Finanční prostředky byly organizaci převedeny ve 4. čtvrtletí 2020 a s ohledem na situaci
s pandemií Covid 19 došlo ke zpoždění realizace, která bude zahájena až v roce 2021. Z toho
důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9
0045646 – Rekonstrukce rozvodů plynu – 117 697,00 Kč
Akce na gymnáziu Českolipská probíhá od 4. čtvrtletí 2020 a bude dokončena v 1. čtvrtletí
2021. Z tohoto důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5
0045778 – Rek.vzduchotechniky-kuchyň, jídelna, učebny, lab. – 2 508 520,00 Kč
Finanční prostředky byly organizaci převedeny v závěru roku 2020, následně byla zahájena
rekonstrukce vzduchotechniky, která bude pokračovat i v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu
organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.
GYM. J.KEPLERA P6
0045773 – OPŽP Výzva č. 146 – 2 142 932,00 Kč
Finanční prostředky byly organizaci převedeny v závěru roku 2020, práce na projektu byly
ihned zahájeny a budou pokračovat v roce 2021. Organizace proto žádá o ponechání finančních
prostředků do roku 2021.
0045801 – OPŽP Výzva č. 146 Energetický posudek – 124 100,00 Kč
Finanční prostředky byly organizaci převedeny v závěru roku 2020, vypracování energetického
posudku bylo neprodleně zadáno zhotoviteli. Posudek bude vypracován začátkem roku 2021,
kdy bude zhotovitel fakturovat. Organizace proto žádá o ponechání finančních prostředků do
roku 2021.
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9
0045416 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 155 160,00 Kč
Akce probíhá, práce na zpracování žádosti pokračují a budou dokončeny v 1. čtvrtletí 2021,
proto organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.
0045724 – OPŽP výzva 146 – projektové a inženýrské činnosti – 540 870,00 Kč
Akce probíhá, projektové a inženýrské činnosti pokračují a budou dokončeny v 1. pololetí 2021,
proto organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE P5
0044344 – Sanační práce a zamezení zatékání do suterénu – 119 936,34 Kč
Akce na gymnáziu Na Zatlance probíhá, je před dokončením a závěrečná fakturace je
očekávána v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných
finančních prostředků do roku 2021.

GYM. NAD ALEJÍ P6
0045320 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 225 745,00 Kč
Akce probíhá, práce na zpracování žádosti pokračují a budou dokončeny v 1. čtvrtletí 2021.
Organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.
GYM. OMSKÁ P10
0045408 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 335 245,00 Kč
Finanční prostředky byly organizaci převedeny v závěru roku 2020, práce na zpracování žádosti
byly neprodleně zahájeny a budou pokračovat v roce 2021.Organizace proto žádá o ponechání
finančních prostředků do roku 2021.
GYM. POSTUPICKÁ P4
0043483 – Příprava projektů do OPPPR – Energetické úspory v městských objektech –
1 857 229,00 Kč
Akce byla zahájena v roce 2017 a stále pokračuje. Projekt energetických úspor Gymnázia
Postupická je připraven a je předpoklad, že se v projektu bude pokračovat ve stávající výzvě
OPŽP. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných investičních prostředků a
jejich převod do roku 2021.
0045648 – Rekonstrukce oken – 106 313,00 Kč
Akce rekonstrukce oken na Gymnáziu Postupická pokračuje a bude dokončena v roce 2021.
Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3
0045442 – Montáž bezpečnostních systémů – 3 230 200.00 Kč
Finanční prostředky byly organizaci převedeny ve 4. čtvrtletí 2020 a s ohledem na situaci
v souvislosti s pandemií Covid 19 se nepodařilo v roce 2020 vybrat zpracovatele projektové
dokumentace. Nyní již organizace jedná s projektantem a připravuje výběrové řízení na
dodavatele. Realizace akce se předpokládá v roce 2021, z toho důvodu organizace žádá o
ponechání finančních prostředků do roku 2021.
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ P10
0044744 – Rekonstrukce kotelny – 252 579,37 Kč
Akce probíhá, došlo ke zdržení realizace v souvislosti se situací kolem Covid 19. Z toho důvodu
organizace žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2021.
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI
0044708 – Rekonstrukce elektro ve 2. patře – 170 047,34 Kč
Akce probíhá. Realizace se zpozdila z důvodu situace kolem Covid 19. Z toho důvodu
organizace žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0044710 – Rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffy paláci – 133 160,00 Kč
Akce probíhá. Realizace se zpozdila z důvodu situace kolem Covid 19. Z toho důvodu
organizace žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.
0045490 – Rekonstrukce vrátnice a vstupu do objektu PK – 600 000,85 Kč
Akce probíhá. Jde o přestavbu a modernizaci vrátnice a vchodu v objektu Pražské konzervatoře.
Realizace akce byla téměř dokončena v roce 2020 a dílo předáno konzervatoři včetně
nedodělků, které mají být odstraněny počátkem roku 2021. Poté bude fakturována zbývající
část ceny díla. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných finančních
prostředků na rok 2021.
0045622 – Vybav. koncert. sálu zvukovou tech. – ozvuč. i záznam – 3 140 000,00 Kč
Akce probíhá. Pořizovaná zvuková technika je v souladu s požadavky a předpoklady pro
kvalitní technické zpracování a provedení zvukových záznamů, zvučení koncertů a představení
žáků školy a současně reflektuje změnu vysílacích rádiových frekvencí. V roce 2020 proběhlo
výběrové řízení na dodavatele a byla uzavřena smlouva o dílo. Dílo bude podle smlouvy
dokončeno v dubnu 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků
do roku 2021.
0045652 – Vybavení divadla zvuk. tech. pro zvučení a záznam – 1 441 460,96 Kč
Akce probíhá. Pořizovaná zvuková technika je v souladu s požadavky a předpoklady pro
kvalitní technické zpracování a provedení zvukových záznamů, zvučení koncertů a představení
žáků školy a současně reflektuje změnu vysílacích rádiových frekvencí. V roce 2020 proběhlo
výběrové řízení na dodavatele, byla uzavřena smlouva o dílo a uhrazena záloha. Dílo bude podle
smlouvy dokončeno v dubnu 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných
finančních prostředků do roku 2021.
0045675 – Restaurování salónku – Pálffy palác – 3 200 000,00 Kč
Akce probíhá. Jedná se o sochařské, tesařské a truhlářské práce v rámci rozšíření
restaurátorských zásahů u krbu, rámů oken a dveří, zrcadel a obkladů stěn v salónku
Pálffyovského paláce. V listopadu 2020 bylo vyhlášeno zadávací řízení ve věci veřejné zakázky
malého rozsahu. V prosinci muselo být toto zadávací řízení zrušeno, neboť oslovený dodavatel
z vážných zdravotních důvodů jediného člena statutárního orgánu dodavatele nestihl předložit
cenovou nabídku v řádném termínu. Zadávací řízení tak bude muset být znovu vyhlášeno
počátkem roku 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných finančních
prostředků do roku 2021.
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4
0044127 – Rekonstrukce sálu 103 C – 1 800 000,00 Kč
Akce probíhá. Realizace se zpozdila z důvodu situace kolem Covid 19. Z toho důvodu
organizace žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.
MŠ A ZŠ BÁRTLOVA P9
0044895 – Zřízení čtyř mobilních posuvných stěn – 378 743,00 Kč
Akce probíhá. Realizace se zpozdila z důvodu situace v souvislosti s Covid 19. Z toho důvodu
organizace žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

OA HOLEŠOVICE P7
0045641 – Rekonstrukce fasády – 854 571,00 Kč
Realizace akce probíhá a bude dokončena v závislosti na povětrnostních podmínkách v 1. nebo
2. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných finančních
prostředků do roku 2021.
PPP LUCEMBURSKÁ P3
0045305 – Přístavba detašovaného pracoviště U Nové školy – 2 539 415,00 Kč
Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace ve 4. čtvrtletí 2020 a následně zahájila
realizaci, která z větší části proběhne v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání
nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA
0045313 – Rekonstrukce strojní laboratoře – 1 396 558,49
Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace ve 4. čtvrtletí 2020 a následně zahájila
rekonstrukci laboratoře. Rekonstrukce pokračuje i v roce 2021, předpokládané dokončení
v 1. pololetí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních
prostředků do roku 2021.
0045333 – Rekonstrukce odborné laboratoře fyziky – 526 644,70 Kč
Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace ve 4. čtvrtletí 2020 a následně zahájila
rekonstrukci laboratoře. Rekonstrukce pokračuje i v roce 2021, předpokládané dokončení
v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních
prostředků do roku 2021.
0045669 – Elektroinstalace, vzduchotechnika a vybavení – 2 258 495,00 Kč
Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace v závěru roku 2020. Okamžitě zahájila
práce na rekonstrukci elektroinstalace a vzduchotechniky. Z časových důvodů ale nebylo
možné akci provést ve zbývajících dnech roku 2020, proto realizace akce z větší části proběhne
v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních
prostředků do roku 2021.
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE
0045407 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 231 180,00 Kč
Akce probíhá. Dodavatel zpracovává žádost o dotaci, dokončení žádosti a konečná fakturace je
očekáváno v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části
finančních prostředků do roku 2021.
0045771 – Projektové a inženýrské činnosti – výzva č.146 OPŽP – 311 474,00 Kč
Akce probíhá. Byl zpracován energetický posudek a probíhají projektové a inženýrské činnosti.
Tyto práce jsou před dokončením, které je očekáváno v 1. pololetí 2021. Z toho důvodu žádá
organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

SOŠ JAROV P9
0043484 – Příprava projektů do OPPPR – Energetické úspory v městských objektech –
1 887 746,50 Kč
Akce probíhá. Práce na přípravě projektů do OPPPR na energetické úspory v objektu SOŠ Jarov
stále průběžně probíhají. Z důvodu pokračujících prací žádá organizace o ponechání
nevyčerpané části finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.
0044990 – Vývoj a realizace mobilní badatelny – 2 233 800,00 Kč
Akce probíhá. Práce na vývoji a realizaci mobilní badatelny zdržela situace kolem Covid 19,
z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků
v investičním fondu do roku 2021.
0045321 – Ozvučení rekonstruovaného sálu – 264 200,00 Kč
Akce probíhá. Finanční prostředky na ozvučení sálu organizace obdržela ve 4. čtvrtletí 2020,
ihned zahájila výběrové řízení na dodavatele, ale realizace akce se zdržela z důvodu
pandemické situace Covid 19. Akce tak bude realizována v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu
organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.
0045323 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 117 400,00 Kč
Akce probíhá. Navazuje na předchozí akci ORG č. 45322 – Zpracování studie – výzva OPŽP
146, která byla realizována ve 4. čtvrtletí 2020. Dodavatel nyní zpracovává žádost v aktuální
akci ORG č.0045323, dokončení a fakturace se předpokládá v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu
organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.
SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB
0044928 – Rekonstrukce kuchyňky – 176 000,00 Kč
Akce probíhá. Rekonstrukční práce v kuchyňce SOŠ se zdržely z důvodu pandemické situace.
Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku
2021.
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9
0045633 – Dovybavení zař. varny škol. kuchyně – 608 389,86 Kč
Akce probíhá. Finanční prostředky na dovybavení školní kuchyně byly organizaci převedeny
ve 4. čtvrtletí roku 2020. Byl vybrán dodavatel a do konce roku realizována část dodávky gastro
zařízení. Další část bude realizována a celá akce dokončena v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu
žádá organizace o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2021.
SOU OHRADNÍ P4
0045470 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 159 299,00 Kč
Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace ve 4. čtvrtletí 2020. Byla uzavřena
smlouva s vybraným dodavatelem a zahájena realizace zpracování žádosti. Práce budou
dokončeny v 1. čtvrtletí 2021, z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části
finančních prostředků do roku 2021.

SOU PRAHA-RADOTÍN
0045692 – Pořízení nákladního automobilu – 4 200 000,00 Kč
Finanční prostředky organizace obdržela ve 4. čtvrtletí 2020. Bylo zahájeno výběrové řízení na
dodavatele nákladního automobilu. Z časových důvodů pak nebylo možné nákup zrealizovat
před koncem roku, proto organizace žádá o ponechání finančních prostředků na nákup
nákladního automobilu do roku 2021.
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2
0045212 – Izolace obvodové zdi kotelny – 1 138 000,00 Kč
Akce probíhá, ale došlo k průtahům ve schvalovacím řízení stavby v době pandemie Covid 19.
Z toho důvodu se realizace akce přesouvá na rok 2021. Organizace proto žádá o ponechání
finančních prostředků do roku 2021.
SPŠ NA PROSEKU P9
0044420 – Pořízení robotizovaného pracoviště – dofin. akce – 241 700,00 Kč
Akce probíhá. Zdržení realizace nastalo vlivem pandemické situace Covid 19. Organizace proto
žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.
0045454 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 114 701,00 Kč
Akce probíhá. Žádost je zpracována, dodavatelská firma SPF Group ale včas nezaslala
konečnou fakturu, která tak nemohla být zaúčtována v roce 2020. Fakturace proto bude
provedena až v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části
finančních prostředků do roku 2021.
0045710 – OPŽP výzva 146 – 435 600,00 Kč
Akce probíhá. Dodavatel do konce roku 2020 vyfakturoval 70 % celkové smluvní částky na
projektové a inženýrské činnosti. Zbývající část zakázky bude fakturovat v 1. čtvrtletí 2021.
Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku
2021.
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10
0045008 – Stavební úprava učebny č.1 pro Polytechn. hnízdo – 329 717,39 Kč
Akce probíhá, realizace je téměř dokončena, zbývá odstranění vad a nedodělků, po kterém bude
následovat konečná fakturace v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání
nevyčerpané části finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.
0045009 – Stavební úprava učebny č.2 pro Polytechn. hnízdo – 172 499,54 Kč
Akce probíhá, realizace je téměř dokončena, zbývá odstranění vad a nedodělků, po kterém bude
následovat konečná fakturace v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání
nevyčerpané části finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4
0045410 – Realizace opatření na základě bezp. auditu - 835 770,42 Kč
Akce probíhá, je téměř před dokončením, které organizace předpokládá v 1. čtvrtletí 2021.
Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku
2021.
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1
0044352 – Pořízení pětiosé CNC frézky – 120 000,00 Kč
Akce se z důvodu pandemické situace kolem Covid 19 přesouvá na rok 2021. Z toho důvodu
žádá organizace o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.
0044438 – Stavební úpravy pro Polytechnická hnízda – 213 239,00 Kč
Akce se z důvodu pandemické situace kolem Covid 19 přesouvá na rok 2021. Z toho důvodu
žádá organizace o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.
0045295 – Pořízení BIM modelu budovy – 1 094 339,00 Kč
Akce probíhá. Dosud byly vyčerpány finanční prostředky pouze na administraci akce, v případě
realizace došlo ke zpoždění na straně dodavatele díla. Z toho důvodu žádá organizace o
ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.
0045672 – Akustické obklady do 4 učeben – 256 094,52 Kč
Akce probíhá, je téměř před dokončením. Konečná fakturace ze strany dodavatele je očekávána
v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních
prostředků do roku 2021.
0045712 – Osvětlení učeben – 213 523,52 Kč
Akce probíhá, je téměř před dokončením. Konečná fakturace ze strany dodavatele je očekávána
v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních
prostředků do roku 2021.
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5
0043624 – Rekonstrukce multifunkčního hřiště – 2 185 000,00 Kč
Akce probíhá, stavba souvisí s dokončením přístavby pavilonu Na Výsluní (Miramare), kde
byla stavba přerušena počátkem roku 2018 – stavební firma odstoupila od smlouvy. Nyní je
vysoutěžen nový dodavatel, smlouva o realizaci podepsána, probíhá stavební řízení. Realizace
se předpokládá v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků
v investičním fondu do roku 2021.
0043625 – Instalace venkovní posilovny – 691 000,00 Kč
Akce probíhá, stavba souvisí s dokončením přístavby pavilonu Na Výsluní (Miramare), kde
byla stavba přerušena počátkem roku 2018 – stavební firma odstoupila od smlouvy. Nyní je
vysoutěžen nový dodavatel, smlouva o realizaci podepsána, probíhá stavební řízení. Realizace
se předpokládá v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků
v investičním fondu do roku 2021.

0043626 – Vybudování venkovních ostrůvků pro stolní tenis – 200 000,00 Kč
Akce probíhá, stavba souvisí s dokončením přístavby pavilonu Na Výsluní (Miramare), kde
byla stavba přerušena počátkem roku 2018 – stavební firma odstoupila od smlouvy. Nyní je
vysoutěžen nový dodavatel, smlouva o realizaci podepsána, probíhá stavební řízení. Realizace
se předpokládá v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků
v investičním fondu do roku 2021.
0044784 – Rekonstrukce malé kovárny – 115 728,96 Kč
Akce probíhá. Realizace je před dokončením, zbývá odstranit vady a nedodělky. Poté bude
následovat konečná fakturace. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části
finančních prostředků do roku 2021.
0045343 – Stavební úpravy 3D učebny – 100 739,52 Kč
Akce probíhá, je téměř před dokončením. Zbývá odstranění vad a nedodělků, po kterém bude
následovat závěrečná fakturace. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části
finančních prostředků do roku 2021.
0045486 – Modernizace počátečního odb. vzdělávání – 7 973 728,22 Kč
Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizaci převedeny na podzim 2020 na výstavbu
centra. Jedná se o dofinancování příspěvku poskytnutého dánským nadačním fondem VILLUM
FONDEN ve výši 40 mil. Kč. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části
finančních prostředků do roku 2021.
0045689 – Pořízení formátovací pily a dvouválcové brusky – 508 910,45 Kč
Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizaci převedeny ve 4. čtvrtletí 2020, následně byl
vybrán dodavatel a zaplacena záloha za stroje. Pila a bruska budou dodány v 1. čtvrtletí 2021.
Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku
2021.
SŠ - COPTH PODĚBRADSKÁ P9
0043485 – Příprava projektů do OPPPR – Energetické úspory v městských objektech –
1 296 041,00 Kč
Akce probíhá. Průběžně se pracuje na přípravě dalších projektů, což v roce 2020 částečně
utlumila pandemie Covid 19. Organizace proto žádá o ponechání nevyčerpaných finančních
prostředků v investičním fondu do roku 2021.
0044444 – Rekonstrukce kanalizace objektu Českobrodská 32a – 2 269 400,00 Kč
Akce probíhá. Projekční práce a výběr dodavatele se zdržely z důvodu pandemické situace
Covid 19, proto bude realizace probíhat až v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o
ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.
0044507 – Rekonstrukce učeben pro obor Fotograf – 586 615,91 Kč
Akce probíhá. Rekonstrukce se zdržela z důvodu problémů na straně dodavatele vzhledem k
pandemické situaci Covid 19, proto organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních
prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0045024 – Instalace systému řízení provozu školy – 1 936 000,00 Kč
Akce probíhá. V roce 2020 proběhly přípravné práce a výběr dodavatele. Realizace proběhne
v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních
prostředků v investičním fondu do roku 2021.
0045230 – Přeměna bud. Českobrodská 362/32a na energ.soběst. – 18 077 160,77 Kč
Akce probíhá. Jde o pilotní projekt přeměny objektu na energeticky soběstačnou budovu, který
je spolufinancován z OPPPR. Z celkové alokované částky byly vyčerpány již tři čtvrtiny
prostředků. Předpokládá se dokončení stavebních prací v roce 2021. Z toho důvodu žádá
organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.
0045383 – EÚO – Rek. otopné soustavy-objekt Novoyysočanská – 3 109 395,00 Kč
Akce probíhá. V roce 2020 proběhly přípravné práce a výběr dodavatele, realizace se
předpokládá v roce 2021 po ukončení topné sezóny. Z toho důvodu organizace žádá o
ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.
TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1
0044815 – PP – Zřízení kotelny TK hl.m. Prahy – 6 086 905,00 Kč
Akce probíhá. V roce 2019 byl zhotoven projekt kotelny a realizována plynová přípojka. V roce
2020 proběhlo stavební řízení, které se zdrželo z důvodu odvolání Vysoké školy uměleckoprůmyslové proti rozhodnutí o stavebním povolení vydaném Stavebním úřadem Prahy 1. Po
odvolání věc řešilo i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nebylo proto možné v roce 2020 stavbu
provést. Nyní je již akce připravena k realizaci v roce 2021. Z toho důvodu organizace žádá o
ponechání nevyčerpaných finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4
0044136 – Rekonstrukce školní kuchyně – 158 510,00 Kč
Akce probíhá. Rekonstrukce školní kuchyně je téměř před dokončením, které se předpokládá
v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních
prostředků v investičním fondu do roku 2021.
0045248 – Revitalizace školní kuchyně – 210 230,25 Kč
Akce probíhá. Revitalizace školní kuchyně je téměř před dokončením, které se předpokládá
v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních
prostředků do roku 2021.
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ P9
0043486 – Příprava projektů do OPPPR – Energetické úspory v městských objektech –
1 336 390,00 Kč
Akce probíhá. Z důvodu pandemické situace dostaly přednost rekonstrukční práce v interiéru,
které by se za plného provozu školy obtížně realizovaly. Škola tak využila nepřítomnosti žáků.
Příprava projektů na energetické úspory se tak posouvá na rok 2021. Z toho důvodu organizace
žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.
0045401 – Akustické a stavební úpravy prostor – 491 718,38 Kč
Realizace akce probíhá, z větší části je hotova a bude dokončena v 1. čtvrtletí 2021. Z toho
důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

ZUŠ DUNICKÁ P4
0045396 – Rekonstrukce inženýrských sítí – 2 377 305,00 Kč
Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizaci převedeny v 2. pololetí 2020. S ohledem na
delší časové období potřebné k zajištění projednání akce s dotčenými orgány státní správy,
vyřízení stavebního povolení a další řízení u stavebního úřadu Praha 4 nemohly být práce na
rekonstrukci zahájeny dle původního plánu v roce 2020. Akce bude zahájena v roce 2021
s ohledem na klimatické podmínky. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané
části finančních prostředků do roku 2021.
ZUŠ JANA HANUŠE P6
0045774 – Elektromobily pro Prahu – 200 000,00 Kč
Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizaci převedeny ve 4. čtvrtletí 2020. Akce
Elektromobily pro Prahu zaznamenala vlivem situace kolem Covid 19 značné zpoždění a
požadovaná částka tak bude hrazena až v průběhu března 2021. Z toho důvodu žádá organizace
o ponechání finančních prostředků do roku 2021.
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5
0045390 – Rekonstrukce dvorního traktu – 3 036 300,00 Kč
Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizaci převedeny v 2. pololetí 2020. S ohledem na
delší časové období potřebné k zajištění projednání akce s dotčenými orgány státní správy,
vyřízení stavebního povolení a další řízení u stavebního úřadu nemohly být práce na
rekonstrukci zahájeny dle původního plánu v roce 2020. Akce bude zahájena v roce 2021
s ohledem na klimatické podmínky. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních
prostředků do roku 2021.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST
DPS HÁJE
0045291 – Dodávka a montáž EPS na budově B – 1 303 009,72 Kč
Z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 na jednotlivých odděleních budovy B a následných
karanténních opatření nebylo možné povolit vstup pracovníkům zhotovitele na jednotlivá
oddělení, a proto nebylo možné akci v roce 2020 dokončit.
DPS ELIŠKY PURKYŇOVÉ
0044018 – Rekonstrukce pokojů – 1 820 960,00 Kč
Investiční akce nebyla dokončena z důvodu výskytu COVID-19 v objektu Domova. Jelikož se
jedná o práce přímo na pokojích uživatelů, nebylo možné vpustit příslušnou firmu do objektu
Domova a tyto práce zahájit.
0045289 – Rekonstrukce budov Šolínova - přípravné práce a pr – 13 960 888,80 Kč
Předání objektů Šolínova proběhlo v květnu 2020. Následně bylo nutné zajistit deratizaci,
desinsekci a desinfekci celého objektu, aby mohl začít stavebně technický průzkum, jako
výchozí stanovisko pro tvorbu projekčních prací. Vzhledem k pandemické situaci bylo
provádění technického průzkumu kapacitně náročnější a bylo ukončeno až v září 2020.
Pracovní skupina MHMP nyní stanovuje zadání cílů rekonstrukce. Náklady „soutěže“ a
„projektu rekonstrukce“, které byly plánovány v roce 2020, budou přecházet do roku 2021.
DPS ĎÁBLICE
0043411 – Rek. stravovacího provozu včetně vybavení – 12 080 006,12 Kč
U akce byla v roce 2020 schválena úprava celkových nákladů a aktualizována zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Výběrové řízení je plánované na I.Q 2021 a
realizace stavby na II.Q 2021 nezávisle na epidemiologické situaci.
0044035 – Rek. pracoven pracovníků v přímé obslužné péči – 6 538 039,00 Kč
Realizace této akce souvisí s dokončením investiční akce „Rekonstrukce stravovacího provozu
včetně vybavení“, kdy stávající prostory budou využity jako kuchyňky pro náhradní stravování
v době rekonstrukce stravovacího provozu.
0045146 – Rekonstrukce prádelny včetně vybavení – 6 785 000,00 Kč
Organizace má připravenou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, které proběhne v I.Q
2021 a realizace stavby je plánována na II.Q 2021 nezávisle na epidemiologické situaci.
DPS NOVÁ SLUNEČNICE
0044332 – Náhradní zdroj el. energie – 5 862 534,35 Kč
Důvodem nedokončení investice v roce 2020 byla složitá situace s pandemií COVID-19,
v důsledku níž byly přípravné práce na výběrovém řízení opakovaně přerušeny z důvodu jiných
priorit.

DPS ZAHRADNÍ MĚSTO
0044009 – Rek. budovy B – provozně technická část - 4 451 830,00 Kč
Akce zahrnuje rekonstrukci provozně technického zázemí budovy B, která nebyla řešena
v rámci rekonstrukce budovy ABC – ubytovací část. V roce 2019 došlo k upřesnění a
aktualizaci požadavků organizace, přičemž rekonstrukce budovy – provozně technická část
bude zaměřena na prádelnu. Vzhledem k nárůstu cen ve stavebnictví od prvotního záměru
investiční akce bude na rekonstrukci prádelny využita celá částka schválené investiční akce.
S výběrem projektanta počítala organizace v roce 2020 a následně bylo v plánu vybrat stavební
firmu. V roce 2020 organizace 2x vypsala veřejnou zakázku na zpracování projektové
dokumentace. Poprvé se přihlásil jeden dodavatel, který výrazně překročil přepokládanou cenu
veřejné zakázky, a proto byla tato zrušena. Do druhého výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.
Z tohoto důvodu organizace veřejné zakázky na projektovou dokumentaci a rekonstrukci znovu
zařadila do plánu veřejných zakázek na rok 2021.
DPS HORTENZIE
0044520 – DS Hortenzie – venkovní úpravy – 6 394 718,75 Kč
Tato investiční akce byla plánovaná na etapy. Realizace této akce byla od začátku roku 2020
ovlivněna pandemickou situací COVID-19, kdy vzhledem k vydaným vládním opatřením došlo
v průběhu realizace stavebních prací k jejich přerušení, a tím došlo k pozdržení plánovaného
průběhu. Z tohoto důvodu nebylo možné akci v roce 2020 dokončit a bude pokračovat v roce
2021.
DPS DOBŘICHOVICE
0042536 – Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice – 92 504 345,00 Kč
U této akce byly v roce 2020 čerpány finanční prostředky pouze na prodloužení stavebního
povolení. Akce se realizuje a je na konci I. fáze, tzn. že proběhly projekční a inženýrské činnosti
I. stupně dokumentace, v návaznosti na doporučený postup č. 2/2016 „Materiálně-technický
standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“. Stavebním úřadem
Dobřichovice bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, avšak proti
tomuto rozhodnutí se odvolala sousedka a obec Všenory. Stavební úřad Dobřichovice
v prosinci 2020 předal dokumentaci nadřízenému orgánu, tj. Středočeský kraj Odbor územního
rozvoje a stavebního řádu. Nyní bude organizace čekat na vyjádření odvolacího orgánu.
Vzhledem k vývoji prodloužení stavebního povolení a schválení záměru veřejné zakázky byly
zahájeny činnosti k administraci a vypsání veřejné zakázky, která bude vypsána v lednu 2021,
s podmínkou, že zahájení plnění (popř. účinnost smlouvy) bude vázána na nabytí právní moci
stavebního povolení. Ukončení realizace akce je plánováno s výhledem roku 2024/2025.
0043999 - Vybavení nové přístavby a rek. stáv.budovy – 2 764 060,00 Kč
Akce je svázána s realizací akce č. 42536 „Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice“, která
je ve fázi stavebního povolení. Avšak proti tomuto rozhodnutí se odvolala sousedka a nyní
organizace čeká na rozhodnutí soudu. Následovat by měly projektové a inženýrské práce pro
realizaci stavby a poté následně realizace vlastní stavby přístavby a rekonstrukce. Tato akce
pokrývá pouze část potřebných nákladů na vybavení. Finanční prostředky jsou čerpány
postupně. Některé vybavení je již za hranicí životnosti a bylo nebo bude z důvodu potřebnosti
zakoupeno již před rekonstrukcí a přístavbou, s ohledem na jejich využití v novém provozu
Domova.

0042295 – Revitalizace cesty a vedl. objektů - 4 751 500,00 Kč
Akce nebyla započata z důvodu realizace akce č. 42536 „Přístavba a rekonstrukce DS
Dobřichovice“. Jelikož se jedná o úpravy venkovních prostor, tak je možné ji realizovat až
v závěru této akce, aby nedošlo k znehodnocení vybudovaných venkovních objektů a cesty.
DPS HEŘMANŮV MĚSTEC
0044643 – Rekonstrukce otopného systému – 828 816,01 Kč
Akce probíhá v několika etapách. V roce 2019 byla ukončena veřejná zakázka na rekonstrukci
kotelny. Byly provedeny stavební úpravy prostor celé kotelny, úprava vnější izolace stěn,
výztuže stropů a další stavební práce. Dále došlo k demontáži stávajícího zařízení, zabudování
2 nových plynových kotlů a k obměně systému měření a regulace ve strojovně. V roce 2020
proběhla druhá část rekonstrukce. Došlo k výměně vybraných skupin stoupacích vedení ÚT, na
které pak navázaly výměny připojovacího potrubí a otopných těles. Tato akce byla částečně
ovlivněna povodní, která organizaci postihla v červnu 2020. Vzhledem k tomu, že výměnu
rozvodů není možné realizovat mimo topnou sezonu v jednom kroku, aniž by došlo
k ochromení a provozním problémům ve fungování domova, je nutné tyto práce rozdělit
minimálně do dvou let. Ponechané finanční prostředky budou v roce 2021 využity ke stejnému
účelu jako v roce 2020.
0045290 – Restaurování balkonu v jižním křídle – 4 169 835,00 Kč
V roce 2020 proběhly geodetické práce, vytváření modelů pro zábradlí, madel, sloupů a
poradenské služby. Akce nebyla dokončena z důvodu povodně, která postihla organizaci
v červnu 2020.
DPS PYŠELY
0043382 – Rek. podkroví, I. a II. patra – 12 400 000,00 Kč
Již nyní je ale zřejmé, že bude potřeba s odborně způsobilou osobou posoudit, zda původní
projekt, i přes úpravy v roce 2017, odpovídá současným standardům a skutečným potřebám
domova. V roce 2020 byly započaty přípravné práce na aktualizaci projektové dokumentace,
která se snaží zohlednit aktuální potřeby klientů domova včetně výstavby výtahu s možností
převozu lůžka dle aktuálního naceňování a způsobu financování. Ve spolupráci se zřizovatelem
byla naplánována schůzka, která byla však z důvodu nouzového stavu a opatření plynoucích
z pandemie COVID-19 zrušena. Nová jednání proběhnou, jakmile to situace umožní.
PALATA – DOM.PRO ZRAK. POS
0044043 – Výstavba služebních bytů – 14 134 896,80 Kč
Stavební povolení bylo vydáno v září 2019 a byla zahájena veřejná zakázka na výběr
zhotovitele. Vzhledem k nesplnění zadávacích podmínek byla v listopadu zakázka zrušena a
nedošlo k zahájení samotné výstavby. V prosinci 2019 byly provedeny úpravy v projektové
dokumentaci a samotná realizace výstavby byla o několik měsíců posunuta. V roce 2020 byla
postavena hrubá stavba a provedeno napojení objektu na inženýrské sítě. V roce 2021 budou
financovány další stavební práce, aby mohla akce i nadále probíhat dle harmonogramu prací.

DOMOV SOC. SLUŽEB VLAŠSKÁ
0045816 – Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce – 20 677 000,00 Kč
Finanční prostředky na realizaci této akce byly RHMP schváleny v prosinci 2020. Z časových
důvodu tedy nemohlo dojít k žádnému jejich čerpání. Realizace akce je naplánována na období
roku 2021-2022.
DOZP SULICKÁ
0042518 – Pořízení dětského hřiště – 434 000,00 Kč
Probíhají administrativní úkony k vyřešení majetkových vztahů příslušného pozemku, na
kterém je plánovaná realizace této akce. V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě,
věc dle posledních informací řeší odbor evidence majetku MHMP.
0043391 – Zřízení amfiteátru – 413 700,00 Kč
Probíhají administrativní úkony k vyřešení majetkových vztahů příslušného pozemku, na
kterém je plánovaná realizace této akce. V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě,
věc dle posledních informací řeší odbor evidence majetku MHMP.
0043392 – Osazení herních a cvičných prvků – 266 120,00 Kč
Probíhají administrativní úkony k vyřešení majetkových vztahů příslušného pozemku, na
kterém je plánovaná realizace této akce. V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě,
věc dle posledních informací řeší odbor evidence majetku MHMP.
0043394 – Vybud. vnitroareálové komunikace pro pěší a cykl. – 954 020,00 Kč
Probíhají administrativní úkony k vyřešení majetkových vztahů příslušného pozemku, na
kterém je plánovaná realizace této akce. V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě,
věc dle posledních informací řeší odbor evidence majetku MHMP.
0043395 – Zřízení zahradnických záhonů – 369 750,00 Kč
Probíhají administrativní úkony k vyřešení majetkových vztahů příslušného pozemku, na
kterém je plánovaná realizace této akce. V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě,
věc dle posledních informací řeší odbor evidence majetku MHMP.
0043702 – Pořízení přípojky nízkého napětí – 2 223 964,50 Kč
V roce 2020 proběhla realizace výběrového řízení a byl vybrán dodavatel. Došlo k jednání
s vlastníky okolních pozemků, se Státním pozemkovým úřadem, se společností PRE, a.s., a dále
k jednání se Stavebním úřadem, od kterého očekává organizace souhlasné stanovisko
s realizací. Dokončení investiční akce organizace předpokládá v prvním pololetí roku 2021.
0045142 – Pořízení protipožárních dveří – 903 200,00 Kč
V roce 2020 došlo ke změně původního záměru realizace akce ve smyslu zvýšeného nároku na
vlastnosti dveří (dle doporučení bezpečnostního technika). Změna spočívá v typu materiálu (z
původních dřevěných na nové hliníkové) a dále bude nutné přistoupit k částečné výměně
elektromechanických zámků. Změna typu materiálu se odrazila v rozpočtu akce, a proto bylo
nutné přistoupit k vypracování žádosti o navýšení celkových nákladů akce. Akce bude
pokračovat v roce 2021 a její dofinancování bude kryto z fondu investic organizace.

DOMOV MAXOV
0044640 Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181 – 2 935 083,50 Kč
V roce 2019 proběhla na tuto akci čtyři výběrová řízení, která však nebyla úspěšná. V roce 2020
bylo vyhlášeno nové výběrové řízení a byl vybrán dodavatel a technický dozor stavby. Na
základě Smlouvy o dílo začne vlastní realizace akce v květnu 2021 a měla by být dokončena
v srpnu 2021.
DOZP LEONTÝN
0043979 – Výměna elektroinstalace a interní bezpeč. systém – 9 945 030,93 Kč
V prvním čtvrtletí 2020 byla podepsána smlouva s dodavatelem a dle harmonogramu byly
v roce 2020 ukončeny první dvě etapy realizace akce. Realizací dalších etap dle plánu – na jaře
a na podzim 2021, by měla být v roce 2021 celá akce ukončena a uzavřena.
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA
0045815 - Přestavba stávajícího objektu “Křižovatka“ – 11 917 000,00 Kč
Finanční prostředky na akci byly schváleny až v závěru roku 2020. Z důvodu vyhlášení
nouzového stavu v důsledku pandemie COVID-19 došlo ke zpoždění veškerých naplánovaných
činností, tj. realizace studie a navazující dokumentace a dále k omezení veškerých kroků
potřebných k vlastní realizace této akce. Akce bude pokračovat v roce 2021.
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK
0044331 – Vybudování pracovních dílen – 4 520 825,48 Kč
V roce 2018 byl vypracován projekt a bylo zažádáno o stavební povolení. Bylo vypsáno
výběrové řízení na dodavatele, který byl vybrán. V květnu 2019 organizace obdržela od
dodavatele stavby jednostranné odstoupení od smlouvy a i přes oponentní posudek geodeta byla
smlouva zrušena. Organizaci v této věci zastupuje právní zástupce. V roce 2020 byla vybrána
nová dodavatelská firma, akce probíhá dle smlouvy a k jejímu dokončení by mělo dojít v 1.
pololetí 2021.
0045147 – Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR – 2 806 949,00 Kč
Realizace této investiční akce je rozplánována až do roku 2022. V roce 2020 proběhlo výběrové
řízení na projektanta a došlo k částečné úhradě faktury. V současné době čeká organizace na
vydání stavebního povolení a po jeho obdržení bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele
stavby.
0045148 – Rekonstrukce vzduchotechniky ve středisku DAR – 620 000,00 Kč
V roce 2020 byla vypracována projektová dokumentace s ohledem na nástavbu objektu v rámci
investiční akce č. 45147 „Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR“. Rekonstrukce
vzduchotechniky bude realizována v roce 2021 poté, co dodavatelská firma objekt (stropy)
stavebně připraví.
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA
0045804 – Rek. stávajícího objektu na NDS Malešice – 26 620 105,00 Kč
Finanční prostředky na akci byly schváleny v prosinci roku 2020. Rekonstrukce objektu je
naplánována na rok 2021, kdy dojde i k čerpání schválených finančních prostředků.

CS A DD CH. MASARYKOVÉ
0045601 - Sanace suterénu I. etapa – 2 751 485,05 Kč
V rámci této akce byla provedena administrace veřejné zakázky a byl zasmluvněn autorský
dozor stavebníka.
0045602 - Venkovní visutá terasa – 666 619,95 Kč
V rámci této akce byl zasmluvněn autorský dozor stavebníka. Samotná realizace akce proběhne
v roce 2021.
0045811 - Provozní vozidlo – 1 000 000,00 Kč
Veřejná zakázka na tuto akci byla v roce 2020 zrušena. V I. Q. roku 2021 bude výběrové řízení
obnoveno.
ZDRAV. ZÁCHR. SLUŽBA HMP
0043971 - Rekonstrukce budovy Nádražní – 2 102 208,00 Kč
Plánovaná investice „Rekonstrukce budovy Nádražní“ řešila jednak opravy nezbytné pro
udržení této budovy v provozuschopném stavu a dále o vybudování pracoviště pro čištění
ambulantních prostorů sanitních vozů RZP včetně potřebného zázemí pro zaměstnance.
Původní předpokládané náklady byly počítány včetně projektové a inženýrské činnosti 9,1 mil.
Kč včetně DPH. Během roku 2017 došlo k projednávání možného umístění ZZS HMP do nové
administrativní budovy, a to včetně provozu dopravního oddělení. Z tohoto důvodu byla
realizace této investice pozdržena a počítali jsme s tím, že dojde k úpravě celkového
investičního záměru. ZZS HMP čekala na finální rozhodnutí o skutečné realizaci dostavby
objektu Palmovka tak, aby bylo možno projektované investice přehodnotit dle aktuální reálné
potřeby. Přišlo však rozhodnutí o tom, že umístění administrativní budovy v této budově
nebude. Tím se celá realizace rekonstrukce budovy Nádražní posunula opět na začátek.
Znovu bylo provedeno vyhodnocení potřeb a využití objektu. Byla zpracována nová studie,
která rekonstrukci objektu rozděluje do několika etap a předpokládané náklady na 1. etapu byly
11 mil. Kč. Po rozpracování dokumentace a zjištění stavu věcí (Stavebně-technický průzkum),
dodavatel projektové dokumentace zpřesnil odhad na celkových 39 mil Kč. Zateplení objektu
17 mil Kč; oprava dvoru 2,5 mil Kč. V celkové částce je zahrnut i záměr zastřešení stání sanitek.
Odhadovaná cena je 18 mil Kč. Náklady s administrací a technickými dozory jsou odhadnuty
na 1 mil. Kč.
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA
0043269 - Rozvodné skříně – 3. a 6. patro polikliniky – 820 426,50 Kč
V rámci této akce byla zpracována projektová dokumentace, TIČR a PBŘ. Byly financovány
právní služby a přecenění položkového rozpočtu na aktuální ceny a právní služby spojené
s výběrovým řízením. Samotná realizace akce proběhne v roce 2021.
0043376 - Protialkohol. ZS - celková rekonstrukce - 2 793 245,54 Kč
Samotná rekonstrukce dodavatelem P&M bau, s.r.o. proběhla a dílo bylo bez vad a nedodělků
předáno. V roce 2021 je nutné dofinancovat již provedené stavební práce.
0043377 - Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x – 600 000,00 Kč
V rámci této akce byla zpracována studie na rekonstrukci technického zázemí v I. PP a I. NP
budovy MPP. Samotná realizace akce proběhne v roce 2021.

0043966 – Rek. prádelny – 297 000,00 Kč
V rámci této akce byly uhrazeny právní služby spojené s výběrovým řízením. Samotná
realizace akce proběhne v roce 2021.
0044698 – Komplet. obnova disk. Pole, serverů, USP firewallu - 782 676,98 Kč
Akce byla ukončena ve smyslu dodání předmětu zakázky. Zakázka byla vysoutěžena, samotná
realizace hardwaru proběhla v roce 2019, následná koupě softwaru a licence probíhá ve
splátkovém režimu až do roku 2021.
0045153 - Dermatoskop – 128 220,00 Kč
V rámci této akce byly zatím uhrazeny jen právní služby spojené s výběrovým řízením. Akce
bude pokračovat v roce 2021.
0045158 - Modernizace výtahů – 1 936 000,00 Kč
Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 1 936 tis. Kč. Realizace investiční akce byla
přesunuta do roku 2021.
0045159 - Monochromat. monitor pro primár. diagnostiku 4 ks – 450 000,00 Kč
Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 450 tis. Kč. VZ bude realizována v roce 2021.
0045162 - Pořízení zubařské soupravy – 1 089 000,00 Kč
Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 1 089 tis. Kč. Připravují se podklady pro
vypsání VZ, její samotná realizace proběhne v roce 2021.
0045163 - Rentgen – Sciagraf – 3 475 800,00 Kč
Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 3 500 tis. Kč. V rámci této akce byly uhrazeny
právní služby spojené s výběrovými řízeními. Samotná realizace akce proběhne v roce 2021.
0045164 - Trafo – 500 000,00 Kč
Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 500 tis. Kč. Realizace investiční akce proběhne
v roce 2021.
0045165 - Ultrazvukový přístroj 2D – 500 000,00 Kč
Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 500 tis. Kč. V rámci této akce byly uhrazeny
právní služby spojené s výběrovými řízeními. Samotná realizace proběhne v roce 2021.
Z důvodu nepokrytí celkových nákladů na pořízení přístroje bude požádáno o navýšení
finančních prostředků z FI MPP o 125 tis. Kč.
0045166 - Výměna vodovodních stoupaček na MPP – 1 000 000,00 Kč
Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 1mil. Kč. V rámci této akce byla zpracována
projektová dokumentace. Samotná realizace akce proběhne v roce 2021.
0045167 - Zřízení centrálního shromaždiště odpadu – 500 000,00 Kč
Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 500 tis. Kč. V rámci této akce byla zpracována
studie na úpravu technického zázemí 1.PP a 1.NP budovy MPP. Samotná realizace akce
proběhne v roce 2021.

MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE P9
0045287 - Vybudování nové kotelny – 6 011 772,77 Kč
Vzhledem k tomu, že v celém objektu MNNP probíhalo současně velké množství dílčích
rekonstrukcí, nebylo možné ani z technických ani časových důvodů uvedenou akci realizovat
v roce 2020. Akce bude pokračovat v roce 2021.
0045288 - Vybudování nové bojlerovny – 2 667 763,13 Kč
Vzhledem k tomu, že v celém objektu MNNP probíhalo současně velké množství dílčích
rekonstrukcí, nebylo možné ani z technických ani časových důvodů uvedenou akci realizovat
v roce 2020. Akce bude pokračovat v roce 2021.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
DIVADLO NA VINOHRADECH
0043429 – Modernizace zařízení scénické divadel.techniky – 12 123 995,35 Kč
Došlo k prodloužení termínu vypracování dodatku k projektu v souvislosti s novým
technologickým řešením (ocelová výztuž pro zavěšení technologií ohledně statiky budovy).
Následovat bude veřejná zakázka (VZ) na dodavatele technologického zařízení a první fáze
výroby nových zařízení.
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
0045034 – Vybavení výpočetní technikou – 14 498,39 Kč
Akce nebyla ukončena, z ponechaných investičních prostředků (IP) bude financováno finální
doprogramování webu.
DIVADLO V DLOUHÉ
0045679 – Pořízení nového inspicientského zařízení – 806 705,32 Kč
Zakázka byla zahájena až v 11/2020, byla zaplacena záloha, dodání a instalace bude realizováno
v lednu 2021. Ponechané IP budou použity na úhradu celkové faktury za již objednané zboží –
inspicientské zařízení a služby.
0045731 – Pořízení dodávkového automobilu – 1 000 000,00 Kč
Zakázka byla zahájena až ve 12/2020, byla zaplacena záloha na výrobu vozu, který bude dodán
v 04/2021. Ponechané IP budou použity na úhradu celkové faktury za již objednané zboží –
dodávkový automobil FORD.
GALERIE HL.M.PRAHY
0041590 – Revit. Colloredo-Mansfeld. Paláce – 4 660 163,79 Kč
Investiční prostředky (IP) nebyly plně vyčerpány převážně z důvodu posunu termínů prací
způsobených epidemickou situací. Ponechané IP budou použity na pokračování revitalizace
paláce – zajištění a restaurování fresky stropu tanečního sálu, díla mimořádné výtvarné
a historické hodnoty, následně na obnovu krovů a střešního pláště, jejichž stav je havarijní.
Dobu provádění PO odhaduje na 2,5 roku.
0041713 – Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM – 1 081 879,00 Kč
Letošní odklad osazení dokončované kopie si vynutilo plánované zahájení II. etapy opravy
mostních polopilířů Karlova mostu v roce 2020. TSK Mostní stavby požádala GHMP, zda by
polopilíř pod sousoším sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa mohl zůstat volný, aby mohly
být provedeny potřebné hloubkové průzkumy a následné restaurování tohoto polopilíře bez
zatížení. S dodavatelem byl uzavřen dodatek ke smlouvě, kde je dokončení předběžně
stanoveno na 2. pololetí roku 2021. Ponechané IP budou použity na dokončení kopie a její
osazení po provedení stavební opravy mostu společností TSK.
0041874 – Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám. – 1 329 915,95 Kč
V roce 2020 se zdrželo dokončení rozpracovaných kopií a finálních prací v souvislosti se situací
s COVID-19. Vedoucí sochař patří do velmi rizikové skupiny a musel omezit přímý kontakt

s potenciální nákazou. Opětovně ponechané IP budou v roce 2021 čerpány na dokončení
rozpracovaných kopií a finálních prací, po závěrečné kolaudaci dokončeného díla budou
uvolněny pozastávky.
0042153 – Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek – 23 632,34 Kč
V roce 2021 budou ponechané IP použity na projektovou přípravu obnovy severních zdí
hospodářských budov podél ulice Trojské. Posun zahájení těchto prací byl způsoben
epidemickou situací.
0044379 – Obnova zabezpečovacího systému – Trojský zámek – 198 421,42 Kč
Ponechané prostředky budou použity na rozšíření zabezpečovacího systému o modul pro
evidenci návštěvníků. Z důvodu epidemické situace mohou být tyto práce zahájeny až v roce
2021.
0045171 – Rekonstrukce areálu Bouchalka – 3 132 798,00 Kč
Došlo k posunu termínů z důvodu epidemické situace. V roce 2021 budou IP použity na
dokončení projektové přípravy a výběru dodavatele stavebních prací.
0045205 – Obnova osvětlení výstavních prostor objektů GHMP – 1 950 390,00 Kč
Došlo k posunu termínů z důvodu nouzového stavu koronavirové krize a dlouhodobé nemoci
hlavního osvětlovacího technika. Akce byla zahájena výběrovým řízením na dodavatele obnovy
osvětlení, dokončení proběhne v roce 2021 s ohledem na výstavní plán galerie.
MUZEUM HL.M.PRAHY
0007778 – Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové – 18 652 216,56 Kč
KV byly použity na financování přípravných prací a stěhování, na tvorbu projektové
dokumentace střešní a podstřešní konstrukce a na zpracování dokumentace pro zadání veřejné
zakázky. Čerpání prostředků odpovídá posunu v harmonogramu rekonstrukce (vliv covid-19)
– prodloužení trvání výběrového řízení na zhotovitele stavby, který byl vybrán až v 10/2020.
0043432 – Rek. Domu U Zlatého prstenu – 10 635 303,38 Kč
Z důvodu omezení při covid-19 akce nepokračovala podle předpokládaného harmonogramu.
Aktivity jsou posunuty do roku 2021, na který se plánuje projednání studie s orgány památkové
péče, zpracování dalších stavebně technických posudků jako předstupeň pro zadání zpracování
projektu revitalizace.
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ
0045739 – Pořízení dodávkového automobilu – 750 282,22 Kč
Kapitálové výdaje (KV) byly schváleny až v listopadu 2020, neprodleně proběhlo výběrové
řízení, je podepsána smlouva a zaplacena 1. splátka (záloha). Ponechané IP budou použity na
úhradu 2. splátky za dodávkový automobil s přívěsem po jeho dodání.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
0004246 – Rek. a modernizace ústředí MK – 842 449,36 Kč
IP se v 2021 použijí na Web – přípravy na změnu CMS na systém Drupal, nasazení systému
Elastic, optické switche 2xFC8 24 portů a diskové pole.

0041429 – Výstavba knihovny – 4 921 808,50 Kč
Kromě získání stavebního povolení pro novou budovu byly plánovány i počáteční bourací
a zemní práce. Vydání stavebního povolení se v důsledku pandemie covid-19 zdrželo. PO
očekává, že bude vydáno v dubnu 2021, následně se plánuje neodkladné zahájení realizační
fáze.
0042799 – Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pobyt.služby-ÚB – 2 801 347,54 Kč
V roce 2020 PO zadala zakázku na výrobu atypického nábytku a dodávku typizovaného
mobiliáře, jejich dodání očekává v roce 2021.
0044375 – Implementace RFID technologie do MKP – 1 440 129,51 Kč
V roce 2021 PO plánuje především více využít smart regály a plně spustit samoobslužné vracení
na selfchecích. Intenzivnější nasazování si pravděpodobně vyžádá pořízení dalších RFID
zařízení jak množstevně, tak typově. Zároveň plánuje otevření první plně samoobslužné
pobočky v Centru Černý Most, jejíž fungování bude na RFID zařízeních plně závislé.
0044669 – Rek. budovy ÚK, 1.etapa - architektonická soutěž – 1 000 000,00 Kč
O pomoc s organizací architektonické soutěže (AS) byl požádán Institut plánování a rozvoje
(IPR) Praha a vytipovaný architekt. Ani jeden z oslovených neměl kapacitu větší než
konzultační, proto se nepodařilo AS vyhlásit a KV nebyly v plné výši nevyčerpány. AS plánuje
organizace zahájit v roce 2021.
0045740 – Za dveřmi – samoobslužná pobočka Černý Most – 1 235 480,00 Kč
V říjnu 2020 byla podepsána nájemní smlouva, ve které se MKP zavazuje vybudovat
samoobslužnou pobočku v Centru Černý Most (CČM) a zahájit její provoz nejpozději
v červenci 2021. Před zahájením jednání o nájemním vztahu k prostoru v obchodním centru
MKP získala studii podoby plánované pobočky, kterou CČM odsouhlasilo. Po podepsání
nájemní smlouvy začali práce na projektové dokumentaci pro realizaci úprav prostoru a podoby
interiéru pobočky.
NKP VYŠEHRAD
0045742 – Modely středověké podoby brány Špička a Vyšehradu – 70 800,00 Kč
Technologické postupy (lepení a schnutí materiálu) neumožňují tak rychlou výrobu, z
technologických důvodů nebylo možné modely vyrobit do konce roku 2020. Nedočerpané IP
budou použity na doplacení zbylých 30 % nákladů dle uzavřené smlouvy. Zbývající částka bude
uhrazena po dodání kompletních modelů.

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST
SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY
0043118 – Sklad humanitárního materiálu a střelnice Kundratka – 44 119 382,63 Kč
Akce pokračuje. Záměrem investice je vybudování multifunkční budovy pro sklad
humanitárního materiálu a střelnici v areálu Správy služeb hl. m. Prahy Kundratka 19. Budova
bude využita pro sklad humanitárního materiálu. V jejím suterénu bude umístěna cvičná
střelnice pro krátké palné zbraně. Realizace stavby byla podle protokolu o předání a převzetí
staveniště zahájena dne 26. 4. 2020. Stavba je v současné době v realizaci s předpokládaným
termínem dokončením do 02/2022. Tyto finanční prostředky jsou převáděny z minulých let.
0043444 - Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ
Praha – Dubeč, 4. etapa – 48 606 882,15 Kč
Akce pokračuje. Záměrem investice je vybudování administrativní budovy pro zázemí
pracovníků odboru protipovodňové ochrany, odboru odtahů a ostrahy areálu. Součástí stavby
bude vybudování parkoviště s deseti parkovacími místy pro veřejnost, nový vjezd do areálu,
nové areálové pěší a pojízdné komunikace, nové oplocení s vjezdovou bránou a brankou,
sadové úpravy. Realizace stavby byla podle protokolu o předání a převzetí staveniště zahájena
dne 16. 3. 2020. Stavba je v současné době v realizaci s předpokládaným termínem
dokončením do 10/2021.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ
0043448 - Rek. komunikací na pražských hřbitovech – 831,67 Kč
Akce pokračuje. V rámci akce byla realizována rekonstrukce cest na hřbitově Olšany,
rekonstrukce komunikací na hřbitově Vinohrady a Olšany, rekonstrukce komunikace
ve vjezdu do hřbitova Ďáblice. Byly administrovány veřejné zakázky na rekonstrukce
komunikací hřbitova Vinohrady a Olšany a realizována II. část prací I. a II. etapy rekonstrukce
komunikací na pražských hřbitovech.
0045185 - Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohradního zdiva – 7 635,44 Kč
Akce pokračuje. V rámci této akce byla realizována aktualizace projektové dokumentace
a rozpočtu opravy hřbitovního zdiva I. etapa. Byla administrována veřejná zakázka
– Ohradní zeď hřbitova I. etapa. Byl zasmluvněn technický dozor stavebníka a proběhla
samotná rekonstrukce ohradního zdiva – vstup do hřbitova a čelní stěna do ulice Strojnická.
0045186 - Hřbitov Olšany - výstavba kolumbárií u nové obřadní síně 1.et – 488,96 Kč
Akce pokračuje. V rámci této akce byla připravena technická dokumentace akce a probíhají
přípravné práce (stavební povolení, památkový úřad, inženýrské sítě, založení stavby).
0042569 - Hřbitov Olšany – odstranění havarijního stavu kaplových hrobek – 228,60 Kč
Akce pokračuje. Průběžně probíhá opravování kaplových hrobek. Ve sledovaném roce byla
provedena rekonstrukce hrobky rodiny Hrdličkovy a odstranění náletových dřevin z kaplových
hrobek na Olšanech.
0042571 - Hřbitov Olšany – revitalizace II. – V. hřbitova – 16 007,30 Kč
Akce pokračuje. Byla pořízena fotodokumentace – revitalizace II-V. hřbitova Olšany.
Byla administrována veřejná zakázka Revitalizace II.-V. hřbitova Olšany a došlo k samotné
realizaci revitalizace II.-V. hřbitova Olšany.
0043445 - Hřbitov Olšany – dokončení EZS – kamerového systému – 10 115,00 Kč
Akce pokračuje. V rámci akce bylo provedeno dokončení EZS kamerového systému
a elektroinstalace.
0043446 - Restaurování významných náhrobků – 376,30 Kč
Akce pokračuje. V rámci akce proběhlo restaurování hrobky rodiny Daubkových na hřbitově
Olšany. Byla administrována veřejná zakázka Restaurování významných náhrobků hřbitov
Olšany a došlo k samotné realizaci restaurování náhrobků II. Olšanské hřbitovy.
0044082 - Rekonstrukce nové obřadní síně II. et. – 42 774,11 Kč
Akce pokračuje. Proběhly vlastní stavební práce a výmalba sklepů nové obřadní síně.
0044083 - Rekonstrukce pohřebišť na hřbitovech Malvazinky a Kobylisy – 274 177,59Kč
Akce pokračuje. Jedná se o Čestná pohřebiště, do kterých dlouhodobě nebylo investováno
a jsou v současné době v dezolátním stavu. Městské části proto dlouhodobě žádají o jejich
rekonstrukci. Byla administrována veřejná zakázka Rekonstrukce Čestného pohřebiště
na hřbitově Kobylisy a provedena samotná realizace.

0044084 - Rozšíření hřbitova Hostivař I. et. – 13 085 383,97 Kč
Akce pokračuje. V rámci této akce byla administrována veřejná zakázka Rozšíření hřbitova
Hostivař. Dále byl vyroben prototyp atypické urny a byl zasmluvněn technický dozor
stavebníka.
0044430 - Nákup Holder MUVO – multifunkční vozidlo – 4 235 000,00 Kč
Akce pokračuje. Příspěvková organizace v současné době nemůže zakoupit vozidlo
s požadovanými technickými parametry, protože už není dle informací dodavatele k dispozici.
Příspěvková organizace tedy bude hledat náhradní řešení a bude žádat o změnu předmětu akce.
Multifunkční vozidlo bude využíváno na největším pražském hřbitově – Olšany pro úklid a
svoz odpadů. Umožní údržbu hřbitova i v náročných podmínkách Svátku zemřelých, Vánocích
a Velikonočních svátcích.
0044431 - Nákup Elektromobil ATX 230 EH N1 – 700 000,00 Kč
Akce pokračuje. Příspěvková organizace v současné době nemůže zakoupit vozidlo
s požadovanými technickými parametry, protože už není dle informací dodavatele k dispozici.
Příspěvková organizace tedy bude hledat náhradní řešení a bude žádat o změnu předmětu akce.
0044681 - Hřbitov Vršovice – rek. ohradní zdi – I. etapa – 665,46 Kč
Akce pokračuje. Probíhá dokončování akce. V rámci této akce bylo zrekonstruováno ohradní
zdivo na hřbitovní zdi a byl zasmluvněn technický dozor stavebníka.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 434
ze dne 8.3.2021
k návrhu na ponechání nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací
hlavního města Prahy z roku 2020 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2021
Rada hlavního města Prahy
I.

souhlasí
s ponecháním nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního
města Prahy z roku 2020 a let minulých a jejich použitím ke stejnému účelu v roce 2021
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A.
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na ponechání nevyčerpaných
investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy dle bodu
I. tohoto usnesení ke schválení
Termín: 18.3.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
R-39640
náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
odborům MHMP

