Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 407
ze dne 1.3.2021
k návrhu na úpravu kapitálových výdajů v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04
- Školství, mládež a sport
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu kapitálových výdajů v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 Školství, mládež a sport dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Kontrolní termín: 10.3.2021

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:

radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
R-39203
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 407 ze dne 1. 3. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů*/ (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

INV MHMP

0040431

Konzervatoř J. Ježka – nástavba obj.

0

0000

0421

-20 500,00

INV MHMP

0040548

SOŠ staveb. a zahrad P9, zateplení obj. Jarov

0

0000

0421

5 000,00

INV MHMP

0041436

Park vodních sportů Praha

0

0000

0421

1 000,00

INV MHMP

0042296

Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola

0

0000

0421

2 500,00

INV MHMP

0042837

Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky

0

0000

0421

3 000,00

INV MHMP

0043928

Gymnázium Na Zatlance

0

0000

0421

3 000,00

INV MHMP

0044800

Sportovní hřiště ZŠ Zličín

0

0000

0421

1 000,00

INV MHMP

0044801

Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH Poděbradská

0

0000

0421

5 000,00

Celkem

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

0,00

R-39203

Důvodová zpráva
Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh na úpravu kapitálových výdajů v
rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 dle konkrétních staveb:
v kap. 04 – Školství, mládež a sport
I.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2021

Stavba č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad P9, zateplení obj. Jarov
zvýšení rozpočtu o 5 000 tis. Kč
Jedná se o provedení stavebních prací v areálu SOŠ stavební a zahradnické Jarov v Praze 9 v
rámci jednotlivých etap.
V roce 2021 budou finanční prostředky použity na plánovanou rekonstrukci velkého sálu v
budově C a dále na dokončení stavebních prací na budově B (oprava a zateplení střechy, oprava
a nátěr fasády). Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebyly práce na budově B
dokončeny v r. 2020, proto je nutné navýšení prostředků v r. 2021, kdy budou práce dokončeny.
Stavba č. 41436 Park vodních sportů Praha
zvýšení rozpočtu o 1 000 tis. Kč
Navýšení prostředků oproti schválenému rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2021 je nutné
pro úhradu závazků dle uzavřené smlouvy včetně dodatku, který nemůže být uzavřen vzhledem
k výši prostředků přidělených v rozpočtu roku 2021. Tento dodatek řeší úpravu dokumentace
pro územní řízení na základě požadavků IPR Praha, MČ Praha Troja, změny územního plánu a
aktuálních vlastnických vztahů pro etapu 0001. Bez jeho uzavření není možné dokončit proces
územního řízení a došlo by ke zmaření již vynaložených prostředků. Dále pak návrh úpravy
rozpočtu zahrnuje náklady na inženýrskou činnost ve stádiu územního řízení pro etapu 0001 a
etapu 0002.
Stavba č. 42296 Dostavba JÚŠ, etapa 3 – hospodářský pavilon a hudební škola
zařazení stavby do rozpočtu částkou 2 500 tis. Kč
Jedná se o výstavbu školního objektu v areálu Jedličkova ústavu s hudebním zaměřením a
víceúčelovým sálem. Stavba má 5 podlaží. K objektu patří samostatný jednopodlažní objekt
garáží. Na akci je zpracována dokumentace pro územní řízení (změnu územního rozhodnutí)
jež byla podána na stavební odbor.
V roce 2021 budou finanční prostředky použity na zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.
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Stavba č. 42837 Rekonstrukce Gymnázia Patočky
zařazení stavby do rozpočtu částkou 3 000 tis. Kč
Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor budov Gymnázia prof. Jana Patočky na
Praze 1, úpravu atria a vestavbu podkroví. Rekonstrukce se týká všech povrchů, výplní otvorů
a instalací, včetně nových sociálních zázemí a komunikačních vazeb. Částečně budou upraveny
i vnitřní dispozice stávajících prostor školy. V nově vybudovaném prostoru atria bude
vybudována tělocvična a nad ní zastřešený foyer. Vestavbou podkroví vzniknou další prostory
pro výuku, včetně potřebného sociálního a administrativního zázemí.
V roce 2021 budou finanční prostředky použity na administraci výběrového řízení na
projektanta a na zajištění studie.
Stavba č. 43928 Gymnázium Na Zatlance
zařazení stavby do rozpočtu částkou 3 000 tis. Kč
Jedná se o výstavba tělocvičny a školní jídelny pro gymnázium Na Zatlance, Praha 5. Objekt
má dvě nadzemní podlaží a není podsklepen. V přízemí je umístěna tělocvična pro míčové hry,
v patře se nachází šatny se zázemím a školní jídelna s výdejnou. Objekt je s budovou gymnázia
propojen pomocí spojovacího krčku. Na stavbu je vydané územní rozhodnutí, bylo zahájeno
stavební řízení pro vydání stavebního povolení.
V roce 2021 budou finanční prostředky použity na zpracování dokumentace pro výběr
zhotovitel a na související inženýrskou činnost a zahájení stavebních prací.

Stavba č. 44800 Sportovní hřiště ZŠ Zličín
zařazení stavby do rozpočtu částkou 1 000 tis. Kč
Jedná se o atletický ovál 200 m s rovinkou a s doskočištěm, dále pak o basketbalové hřiště a
volejbalové hřiště umístěné vně oválu. Hřiště jsou navržena v prostoru stávajícího sportovního
areálu u ulice U zličínského hřiště v sousedství vybudované ZŠ Zličín. Hřiště bude využíváno
zejména pro účely nově vybudované ZŠ Zličín.
V roce 2021 budou finanční prostředky použity na vyhotovení projektové dokumentace pro
umístění stavby, povolení stavby, výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost.

Stavba č. 44801 Dostavba tělocvičny SŠ – COPTH Poděbradská
zařazení stavby do rozpočtu částkou 5 000 tis. Kč
Předmětem stavby je dokončení nedostavěné třípodlažní tělocvičny, jejíž výstavba byla
zastavena v roce 2008. Tělocvična je umístěna v areálu Střední školy – Centrum odborné
přípravy technickohospodářské (COPTH) na Praze 9 u ulice Pod Harfou. Stavební práce
spočívají v dokončení vnitřních povrchů, výplní a vnějších fasád, výměně a doplnění veškerých
instalací a provedení potřebných dokončovacích stavebních prací.
V roce 2021 budou finanční prostředky použity na zpracování aktualizace dokumentace pro
výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost.
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II. Snížení rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2021
Stavba č. 40431 Konzervatoř J. Ježka – nástavba obj.
snížení rozpočtu 20 500 tis. Kč
Nástavba jednoho podlaží na stávající 2 objekty školy. V nástavbách budou umístěny chybějící
zkušební sály včetně zázemí a učeben. Výstavba bude pobíhat za částečného provozu školy.
Pro zahájení výstavby bude potřeba aktualizovat stávající dokumentaci pro výběr zhotovitele a
zajistit dokumentaci pro změnu stavby před dokončením. Nástavby budou realizovány
v etapách.
Vzhledem k tomu, že v roce 2021 ještě nebudou zahájeny hlavní stavební práce, lze uvolnit
finanční prostředky u této stavby.

Závěr:
Zvýšení rozpočtu v kap. 04 celkem

20 500 tis. Kč

Snížení rozpočtu v kap. 04 celkem

- 20 500 tis. Kč

Celkem v kap. 04

± 0 Kč

