Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 406
ze dne 1.3.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství,
mládež a sport
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport
včetně úprav celkových nákladů a zavedení nových investičních akcí do centrálního
číselníku včetně stanovení celkových nákladů akcí dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí dle bodu I.
tohoto usnesení
Termín: 1.3.2021
2.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 1.3.2021

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-39098
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 406 ze dne 1. 3. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

Úprava rozpočtu běžných výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

SML MHMP

0096110000000 Opravy a údržba škol a školských zařízení

3299

000

0461

-381,20

SML MHMP

0096131000000

SML - 04 - koncepce školního stravování

3299

000

0461

-7,20

Gymnázium Elišky Krásnohorské,
Praha 4 - Michle, Ohradní 55

0091651000271

Nákup laptopů - COVID 19

3121

127

0416

169,20

Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola dopravní, Praha 0091651000403
1, Masná 18

Nákup laptopů - COVID 19

3122

127

0416

120,00

Střední odborné učiliště, Praha 4,
Ohradní 57

0091651000367

Havárie výměníkového ohřívače TUV

3123

091

0416

92,00

Základní škola, Praha 5, Pod
Radnicí 5

0091651000420

Příspěvek na školní stravování pro děti v
tíživé sociální situaci

3114

091

0416

7,20

Celkem

0,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

Název akce
1

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Odbor/Organizace

Číslo akce

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

Název akce

SML MHMP

0044549

Rezerva na výzvu č. 30 - OPPPR Inteligentní budovy

SML MHMP

0043368

VOŠPg a SOŠPg a Gym. Evropská, P6 rek.centra Montes.

0,00

24 229,00

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

UZ

ORJ

000

0461

-43 234,20

000

0461

24 229,00

Střední odborné učiliště, Praha 4,
Ohradní 57

000

Rek. elektro rozvodů a osvětlení - 4 učebny

1 989,70

094

0461

1 989,70

Střední odborné učiliště, Praha 4,
Ohradní 57

000

Stavební úpravy 4 učeben

4 128,30

094

0461

4 128,30

Gymnázium, Praha 4, Postupická
3150

000

Výměna oken a instalace žaluzií v budově B

3 932,90

094

0461

3 932,90

Střední škola elektrotechniky a
strojírenství, Jesenická 3067/1,
Praha 10

000

Havárie plynové kotelny Dubečská 34

2 472,00

094

0461

2 472,00

Střední průmyslová škola na
Proseku, se sídlem Novoborská 2,
Praha 9

000

Právnické služby spojené s OPŽP - výzva
146

1 695,00

094

0461

1 695,00

Gymnázium, Praha 10, Omská
1300

000

Projektové a inženýrské činnosti OPŽP výzva 146

1 161,60

094

0461

1 161,60

Gymnázium pro zrakově postižené
a Střední odborná škola pro
zrakově postižené, Praha 5,
Radlická 15

000

Rekonstrukce elektroinstalace v internátu

3 625,70

094

0461

3 625,70

Celkem

0,00

Celkem

0,00
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Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 406 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 běžných výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

POL

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Částka
(v Kč)

SML MHMP

0096105

SML - 04 - studie, posudky, pasporty

3299

5169

-

461

-100,0

-100 000,00

SML MHMP

0000000

MPO - program EFEKT 2012

3299

5904

22003

461

100,0

100 000,00

0,0

0,00

Celkem

1

Důvodová zpráva
Odbor školství, mládeže a sportu MHMP (dále jen SML MHMP) navrhuje následující
úpravy v kap. 04:
1. Úprava běžných výdajů

Příloha č. 1
1.1 SML MHMP
č. ORG 009611000000 – Opravy a údržba škol a školských zařízení
Rozdělení části běžných výdajů na navýšení neinvestičních příspěvků
vybraným školám.
1.2 SML MHMP
č. ORG 0096131000000 – SML-04 – koncepce školního stravování
Rozdělení části běžných výdajů na navýšení neinvestičních příspěvků
vybraným školám na účastnický poplatek na školení M1-M4 Akademie
osobního rozvoje a příspěvek na školní stravování pro děti v tíživé
sociální situaci.

-381 200 Kč

-7 200 Kč

1.3. Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 – Michle, Ohradní 55
č. ORG 0091651000271 – Nákup laptopů – COVID 19
Neinvestiční příspěvek na Nákup 12 laptopů pro potřeby studentů a
vyučujících v době distanční výuky.

169 200 Kč

1.4 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha
1, Masná 18
č. ORG 0091651000403 – Nákup laptopů – COVID 19
Neinvestiční příspěvek na Nákup 10 laptopů pro distanční výuku.

120 000 Kč

1.5 Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57
č. ORG 0091651000367 – Havárie výměníkového ohřívače TUV
Neinvestiční příspěvek na výměnu nefunkčních komponentů ohřívače
z důvodů koroze výměníkového ohřívače a nefunkčnosti kulových
uzávěrů přívodu tepla.

92 000 Kč

1.6 Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5
č. ORG 0091651000420 – Příspěvek na školní stravování pro děti
v tíživé sociální situaci
Neinvestiční příspěvek na školní stravování pro 2 žáky.

7 200 Kč

Příloha č. 2
SML MHMP
č. ORG 0096105000000 – SML -04 – studie, posudky pasporty
Snížení běžných výdajů na vrácení finančních prostředků z programu
EFEKT 2012 na poskytování energetických služeb, z důvodu zamítnutí
1

-100 000 Kč

záměru realizace SMS MHMP na realizaci veřejné zakázky „Poskytování
energetických služeb metodou EPC ve vybraných školských objektech v
majetku HMP Radou HMP dne 11. 6. 2013 R-08877- stažen z jednání.
SML MHMP
č. ORG 000000000000 – MPO – program EFEKT 2012
Vrácení finančních prostředků MPO – výzva k vrácení ze dne 10. 12.
2020 č. j. MPO 6303/2013.

100 000 Kč

2. Úprava kapitálových výdajů
2.1 SML MHMP
Investiční akce č. ORG 004454900000 – Rezerva na výzvu č. 30
OPPPR – Inteligentní budovy
Snížené kapitálové výdaje se použijí na navýšení kapitálových příspěvků
vybraným školám.

-43 234 200 Kč

2.2 SML MHMP
Investiční akce č. ORG 0043368000000 - VOŠPg a SOŠPg a Gym.
Evropská, P6 - rek.centra Montes.
Zvýšení kapitálových výdajů na realizaci díla a výkon TDS.
Záměr na realizace byl schválen Usnesením RHMP č. 1992 ze dne 14. 9.
2020. Stavební povolení vydal odbor výstavby MČ Praha 6. Akce je
připravena k realizaci. Čeká se na schválení vybraného zhotovitele.
Zvýšení kapitálových výdajů na realizaci díla a výkon TDS.

24 229 000 Kč

2.2 Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57
Investiční akce č. ORG 000000 – Rek. elektro rozvodů a osvětlení – 4
učebny
Nová investiční akce. Investiční transfer na vybavení učeben speciálním
osvětlením a akustikou a na přípravné práce budoucích projektů tzv.
zelené elektřiny.
Viz příloha č. 1

1 989 700 Kč

2.3 Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57
Investiční akce č. ORG 0000000 – Stavební úpravy 4 učeben
Nová investiční akce. Investiční transfer na výstavbu Center interaktivní
výuky, schválených MHMP jako implementace KAP – září 2018.
Výstavbou vzniknou 4 učebny: 3D, multifunkční mediální, 2 digitální.
Celý projekt je financován z prostředků Hospodářské komory, s výjimkou
stavebních úprav. Dvě třídy vzniknou spojením několika kanceláří
(bourání příček, úprava podlah, a stropů, zazdívání otvorů po dveřích
apod.). Dále úpravy spočívají ve zřízení hygienického zázemí,
vybudování klimatizace pro ochlazování PC. Stavební úpravy jsou dány
projektem umístění zařízení a účelem jeho používání.
Viz příloha č. 2

4 128 300 Kč

2.4 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
Investiční akce č. ORG 000000 – Výměna oken a instalace žaluzií
v budově B

3 932 900 Kč
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Nová investiční akce. Investiční transfer na výměnu původních oken,
která jsou ve špatném technickém stavu a která mají nevyhovující
tepelně-izolační a akustické vlastnosti. Instalaci žaluzií je nutno provést
z důvodu extrémního osvitu a tepelného záření k zajištění vyhovujících
psychohygienických podmínek pro výuku
Viz příloha č. 3
2.5 Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 3067/1,
Praha 10
Investiční akce č. ORG 000000 – Havárie plynové kotelny Dubečská
34
Nová investiční akce. Investiční transfer na dva kotle. Dle znaleckého
posudku je kotel č. 1 je doposud funkční, ale za hranicí svojí životnosti,
dochází k prosakování topné vody, které může způsobit nebezpečnou
havárii. Kotel č. 2 je odstaven z provozu a je neopravitelný. Vzhledem
k závěrům vyplývajícím ze znaleckého posudku je další fungování
plynové kotelny za současného stavu vysoce nebezpečné, ohrožující a
v případě havárie je ohrožena bezpečnost jak žáků, tak zaměstnanců
školy. Případná havárie představuje riziko poškození i pro nedávno
pořízenou strojírenskou techniku v ceně desítek miliónů korun.
Viz příloha č. 4

2 472 000 Kč

2.6 Střední průmyslová škola na Proseku, se sídlem Novoborská 2,
Praha 9
Investiční akce č. ORG 000000 – Právnické služby spojené s OPŽP –
výzva 146
Nová investiční akce. Investiční transfer na právní služby spojené s
OPŽP výzvou 146 - poskytování právního poradenství - provedení
průzkumu trhu, příprava a vypracovaní zadávací dokumentace, včetně
příslušné smlouvy, administrace zadávacích řízení, a to na činnosti: TDI,
BOZP, Správce stavby dle FIDIC, Projektový management, Dotační a
finanční management, dodavatel stavby, příprava objednávek a
specifikace jejich plnění, odborné vedení reklamačního řízení,
administrace zadávacího řízení na zpracovatele architektonické studie
interiéru.
Viz příloha č. 5

1 695 000 Kč

2. 7 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300
Investiční akce č. ORG 000000 – Projektové a inženýrské činnosti
OPŽP výzva 146
Nová investiční akce. Investiční transfer na digitalizaci částí projektové
dokumentace (stávajících papírových výkresů), jejichž digitalizace bude
nezbytná pro vypracování projektové dokumentace včetně případného
měření ručním laserem a následného zkreslení (půdorysy, řezy, pohledy,
střecha), vypracování studie stavebního, technologického řešení
podporovaných projektů a aktivit (realizace systémů nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla, včetně možnosti ochlazení, instalace
fotovoltaického systému a instalace solárně-termických kolektorů) dle
zveřejněného vzoru výzvy č. 146 Operačního programu Životní prostředí
2014 - 2020, a to pro použití v rámci výzvy č. 146 Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020 nebo výzvy následující, svým obsahem
stejné či podobné, dále na zpracování stavebně technického průzkumu

1 161 600 Kč
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(sondy pro statický výpočet, atd.) a zpracování odborných posudků a
studií nutných pro zpracování projektové dokumentace, vypracování
projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení za účelem instalace systémů nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla, včetně možnosti ochlazení, vypracování
položkového rozpočtu nebo v případě uplatnění podmínek FIDIC P&DB
(Žlutá kniha) technické zprávy s technickým popisem a rámcového
rozpočtu pro účely zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby,
zajištění stanovisek a vyjádření správců inženýrských sítí, včetně podání
žádosti na stavební úřad (vydání souhlasu s ohlášenou stavbou/stavební
povolení/územní rozhodnutí nebo žádost o vydání správního rozhodnutí
stavebního úřadu, přípravu studií, průzkumů, měření a dalších potřebných
odborných posudků pro splnění požadavků vyplývajících ze stanovisek
dotčených orgánů a příslušného stavebního úřadu, konzultace související
s výše popsanými projektovými a inženýrskými činnostmi týkajícími se
Budovy dle potřeb Objednatele, včetně součinnosti v zadávacím řízení na
zhotovitele stavby.
Viz příloha č. 6
2. 8 Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro
zrakově postižené, Praha 5, Radlická 15
Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce elektroinstalace
v internátu
Nová investiční akce. Investiční transfer na výměnu staré
elektroinstalace, která je v havarijním stavu. Elektroinstalace je
v kombinaci rozvodů hliníkových a měděných. Stávající rekonstrukční
práce v internátu ukázaly, že je nezbytné sjednotit veškeré vedení do
mědi, protože řada elektrických zásuvek je v důsledku zastaralého vedení
vypálená, hliník se teplem deformuje, způsobuje přechodový odpor a
v důsledku toho dochází nekontrolovaně k vyhoření zásuvek. Hlavní
rozvaděč je umístěn v přízemí budovy a zajišťuje centrální ovládání
světel ve všech patrech. Vzhledem k potřebám zrakově postižených je
žádoucí, aby se světla ovládala na každém patře zvlášť. Dalším
problémem je osvětlení na pokojích, které je zastaralé a hlučné.
Odstraněním havarijního stavu elektroinstalace v internátu se zajistí
optimální bezpečnost žáků i zaměstnanců a zároveň se tak vyhoví
speciálním potřebám ubytovaných žáků s postiženým.
Viz příloha č. 7

Seznam příloh požadovaných odborem ROZ:
č. 1 – BARPOZ32 akce 000000 – Rek. elektro rozvodů a osvětlení – 4
učebny
č. 2 – BARPOZ32 akce 000000 – Stavební úpravy 4 učeben
č. 3 – BARPOZ32 akce 000000 – Výměna a instalace žaluzií v budově B
č. 4 – BARPOZ32 akce 000000 – Havárie plynové kotelny Dubečská 34
č. 5 – BARPOZ32 akce 000000 – Právnické služby spojené s OPŽP –
výzva 146.
č. 6 – BARPOZ32 akce 000000 - Projektové a inženýrské činnosti OPŽP
4

3 625 700 Kč

výzva 146
č.7 – BARPOZ32 akce 000000 - Rekonstrukce elektroinstalace v
internátu

5

