Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1669
ze dne 28.6.2021
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
a zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí včetně stanovení
celkových nákladů akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí dle bodu
I. tohoto usnesení
Termín: 2.7.2021
2.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 2.7.2021

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-40723
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1669 ze dne 28. 6. 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 - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

ROZ MHMP

0091654

Rezerva - posílení mzdových prostředků pro
pracovníky ŠJ

3299

000

0416

-29 390,00

ROZ MHMP

0091654

Rezerva - posílení mzdových prostředků PO
HMP

3299

000

0416

-20 600,00

Jazyková učebna - vybavení nábytkem a
pomůckami

3122

091

0416

620,00

3146

091

0416

50,90

Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola
0091651000337 Obnova a oprava školního vybavení
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

3124

091

0416

1 086,00

Střední škola automobilní a informatiky,
Praha 10, Weilova 1270/4

3123

091

0416

2 092,50

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha
0091651000321 Odstranění havarijního stavu sklepních prostor
5, Preslova 25

3122

091

0416

1 351,70

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha
0091651000321 Havarijní oprava svislého rozvodu vody
5, Preslova 25

3122

091

0416

1 774,80

Základní škola Vokovice, se sídlem
Vokovická 32/3, Praha 6

0091651000415

Oprava havarijního stavu kanalizace pro
dešťovou vodu

3114

091

0416

306,60

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy,
se sídlem Karlínské náměstí 316/7, Praha 8

0091651000212

Pronájem a zajištění provozu dvou mobilních
ledových kluzišť a zázemí

3233

091

0416

5 203,60

Střední škola designu a umění, knižní kultury
Oprava starých elektrických a LAN rozvodů v
a ekonomiky Náhorní, se sídlem U
0091651000289
počítačových učebnách
Měšťanských škol 525/1, Praha 8

3123

091

0416

1 919,00

Základní škola speciální, Praha 10,
Starostrašnická 45

3114

091

0416

98,50

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

0091651000403

Pedagogicko-psychologická poradna pro
Prahu 1, 2 a 4, Praha 10, Francouzská 56

0091651000310 Výměna okapu PPP 124

0091651000365 Havarijní oprava kanalizace

0091651000340 Čištění a revize kanalizace - havarijní stav
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Střední průmyslová škola na Proseku, Praha
0091651000288 Úprava parkoviště a obnova soklu budovy
9, Novoborská 610/2

3123

091

0416

464,00

Střední průmyslová škola elektrotechnická,
Praha 10, V Úžlabině 320

3122

091

0416

147,00

0091651000384 Havarijní oprava výměníkové stanice
Celkem

-34 875,40

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

SML MHMP

0042219

SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu
Miramare

0,00

000

0461

12 000,00

SML MHMP

0043734

SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního
pavilonu

0,00

000

0461

12 044,00

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola elektrotechnická Františka Křižíka,
Praha 1, Na Příkopě 16

000

Projektové a ing. činnosti - OPŽP výzva č. 146

2 323,20

094

0461

2 323,20

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

000

Rekonstrukce kompletního ZTI - IV. etapa

2 800,00

094

0461

2 800,00

Střední škola - Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179

000

Energetické úspory - OPŽP výzva č. 146

2 108,20

094

0461

2 108,20

Základní škola pro žáky s poruchami zraku,
Praha 2, nám. Míru 19

000

Přestavba prostor 2. NP pro potřeby MŠ A.
Klara

3 600,00

094

0461

3 600,00

Celkem

CELKEM

34 875,40

0,00

2

Důvodová zpráva
Odbor školství, mládeže a sportu MHMP (dále jen SML MHMP) navrhuje následující
úpravy v kap. 04:
1. Úprava běžných výdajů
1.1 ROZ MHMP
č. ORG 0091654 – Rezerva – posílení mzdových prostředků pro
pracovníky ŠJ
Rozdělení části běžných výdajů na navýšení neinvestičních
příspěvků vybraným školám.

-29 390 000 Kč

1.2 ROZ MHMP
č. ORG 0091654000000 – Rezerva – posílení mzdových
prostředků PO HMP
Rozdělení části běžných výdajů na navýšení kapitálových výdajů
probíhajících a nových investičních akcí.

-20 600 000 Kč

1.3 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní,
Praha 1, Masná 18
č. ORG 0091651000403 – Jazyková učebna – vybavení
nábytkem a pomůckami
Zvýšení neinvestičního příspěvku na vybavení jazykové učebny
nábytkem a učebními pomůckami. Jedná se o pořízení školního
nábytku vč. montáže. Dále o pořízení a instalaci výpočetní a
audiovizuální techniky včetně ovládacího software a licencí, tj. PC
s LCD obrazovkou 22“ integrovaných do stolů, dotykový
displej 75“, řídící a ovládací panel PC stolů.

620 000 Kč

1.4 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4,
Praha 10, Francouzská 56
č. ORG 0091651000310 – Výměna okapu PPP 124
Zvýšení neinvestičního příspěvku na havarijního opravu dešťového
svodu. Okap budovy PPP je na více místech poškozený a z tohoto
důvodu z okapu zatéká do budovy. Oprava zahrnuje demontáž
klempířských prvků, vyčištění žlabu a instalaci nového dešťového
svodu.

50 900 Kč

1.5 Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově
postižené, Praha 2, Ječná 27
č. ORG 0091651000337 – Obnova a oprava školního vybavení
Zvýšení neinvestičního příspěvku na obnovu nábytku – vybavení
učeben školním nábytkem a dále pracoven školy a SPC
kancelářským nábytkem. Současně bude na základě výsledků
bezpečnostního auditu MHMP provedena výměna kování a klik u
dveří učeben a pracoven a dveře doplněny o samozavírače.

1 086 000 Kč

1.6 Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova
1270/4
č. ORG 0091651000365 – Havarijní oprava kanalizace

2 092 500 Kč
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Zvýšení neinvestičního příspěvku na havarijní opravu areálové
kanalizace. Nynější stav povrchů v areálu vykazuje trvalé a
nevratné poškození, odvodnění je řešeno odtokem do liniových
odvodňovacích žlabů a uličních vpustí, který je nefunkční, což
způsobuje zatékání odpadní vody do objektu dílen. Oprava
zahrnuje opravu a přeložení kanalizačního potrubí, provedení
izolací, geodetické zaměření a následné opravy areálových
povrchů.
1.7 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25
č. ORG 0091651000321 – Odstranění havarijního stavu
sklepních prostor
Zvýšení neinvestičního příspěvku na opravu havarijního stavu
sklepních prostor. V důsledku absence hydroizolace dochází
k přesunu vlhkosti z okolí do zdiva a dále do prostoru sklepa.
Vlivem dlouhodobého působení vlhkosti dochází k rozpadu zdiva
pod opadanou omítkou, což snižuje jeho nosnost, a současně
k růstu a množení plísní, které jsou pro zdraví osob nebezpečné. Je
třeba instalovat hydroizolaci a speciální sanační omítku v celém
prostoru sklepa. Prostory se plánují používat pro skladování a
zároveň pro vybudování toalet, které se v této části budovy
nenachází, což komplikuje výuku v dílnách.

1 351 700 Kč

1.8 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25
č. ORG 0091651000321 – Havarijní oprava svislého rozvodu
vody
Zvýšení neinvestičního příspěvku na opravu svislého rozvodu vody
a související částečné rekonstrukce sociálních zařízení ve všech
podlažích školní budovy. Vodovodní potrubí je v havarijním stavu,
staré a značně zrezivělé, proto dochází k opakovaným haváriím a
vznikají škody na majetku školy. V rámci havarijní opravy budou
vyměněny svislé rozvody teplé a studené vody, cirkulační potrubí a
částečně zrekonstruována sociální zařízení, která byla poškozena
haváriemi vodovodu.

1 774 800 Kč

1.9 Základní škola Vokovice, se sídlem Vokovická 32/3, Praha 6
č. ORG 0091651000415 – Oprava havarijního stavu kanalizace
pro dešťovou vodu
Zvýšení neinvestičního příspěvku na opravu havarijního stavu
kanalizace pro dešťovou vodu. Ve sklepních prostorách školy, kde
se nachází dílny, dochází k prosakování vody při dešti. Bylo
zjištěno, že kameninové potrubí, které je napojeno na plastové, je
ve velmi špatném stavu, a proto dochází k zatékání do dílen.

306 600 Kč

1.10 Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, se sídlem
Karlínské náměstí 316/7, Praha 8
č. ORG 0091651000212 – Pronájem a zajištění provozu dvou
mobilních ledových kluzišť a zázemí
Zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz dvou mobilních
kluzišť v rámci projektu „Kluziště na Letné“. Celková částka
zahrnuje pronájem dvou mobilních kluzišť včetně zázemí – tribuna,
WC, velkokapacitní stan, půjčovna bruslí a občerstvení (4 345 836

5 203 600 Kč
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Kč), dále skutečnou spotřebu elektrické energie (818 044,- Kč),
vodné (33 335,- Kč) a další služby. Areál kluzišť byl v provozu na
Letné od 19. 12. 2020 do 7. 3. 2021 a i přes protiepidemická
opatření obsloužil téměř 30 000 návštěvníků. Velké kluziště bylo
nad rámec smlouvy a bez navýšení nákladů předěleno na tři menší
plochy, aby na každé mohl být max. povolený počet dvou
návštěvníků, kteří se střídali po třiceti minutách. Celkové náklady
na provoz kluzišť byly nižší než v předchozích letech. Provoz
kluziště byl Pražany velmi oceňován jako jedna z mála možností
sportovního vyžití během pandemických omezení.
1.11 Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky
Náhorní, se sídlem U Měšťanských škol 525/1, Praha 8
č. ORG 0091651000289 – Oprava starých elektrických a LAN
rozvodů v počítačových učebnách
Zvýšení neinvestičního příspěvku na opravy elektrických a LAN
rozvodů v PC učebnách. Stávající elektrické a LAN rozvody byly
v době zavádění počítačů do výuky zabudovány v podlahách, nyní
jsou už ve velmi špatném stavu a byly vyhodnoceny jako
nebezpečné. Část počítačů tak musí být zapojena na provizorní
elektrické vedení, protože stávající vede v podlaze v místě
lokálního propadu podlahových desek. Proto musí dojít k výměně
podlahové krytiny. Staré rozvody již neplní podmínky pro výuku
datově náročných grafických programů, které žáci potřebují ve
výuce. V nevyhovujícím stavu je i osvětlení. Proto je nutné provést
opravy, abychom mohli zajistit bezpečnou a kvalitní výuku pro
žáky.
1.12 Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45
č. ORG 0091651000340 – Čištění a revize kanalizace –
havarijní stav
Zvýšení neinvestičního příspěvku na havarijní čištění a revizi
kanalizace. Došlo k ucpání odpadu na sociálním zařízení žáků a
výdejně kuchyně s následkem zatopení podlahy v místnosti. Bylo
nutné pročistit kanalizaci tlakovou vodou a sacími vozy. Po
vyčištění potrubí a odpadní jímky provedena revize kanalizace
pomocí videokamery. Kanalizace z WC ústící do ulice Nad
Primaskou je zborcená. Kanalizace z výdejny vede do odpadní
jímky, dále 11metroým potrubím do kaverny na sousedním
pozemku a dále nepokračuje.
1.13 Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9,
Novoborská 610/2
č. ORG 0091651000288 – Úprava parkoviště a obnova soklu
budovy
Zvýšení neinvestičního příspěvku na dokončení úpravy pozemku
kolem školy. Část úprav byla realizována již v roce 2018, nyní
bude dokončeno zpevnění celé plochy parkoviště. To bude
navazovat na revitalizovanou zahradu. Současně bude opraven sokl
na přilehlé straně budovy, neboť stávající obklad odpadává a hrozí
zranění procházejících žáků i zaměstnanců školy.
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1 919 000 Kč

98 500 Kč

464 000 Kč

1.14 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10,
V Úžlabině 320
č. ORG 0091651000384 – Havarijní oprava výměníkové stanice
Zvýšení neinvestičního příspěvku na havarijní opravu výměníkové
stanice v kotelně školy. V důsledku závady na výměníkové stanici
je nutné vyměnit nefunkční výměník za nový. S ohledem na
zateplení budovy byl odbornou firmou zvolen menší typ deskového
výměníku CB.

147 000 Kč

2. Úprava kapitálových výdajů
2.1 SML MHMP
č. ORG 0042219 – SŠ uměl.a řemesl.,P5–rek.části objektu
Miramare
Zvýšení kapitálových výdajů na probíhající rekonstrukci objektu
Miramare. Rozpočtové prostředky akce byly v závěru roku 2020
přednostně přesunuty na realizaci jiných akcí, v březnu r. 2021
RHMP usnesením č. 492 přidělila na akci finanční prostředky,
které pokryly financování stavby jen na první měsíce roku.

12 000 000 Kč

2.2 SML MHMP
č. ORG 0043734 – SOU Praha-Radotín, P5 – přístavba
učebního pavilonu
Zvýšení kapitálových výdajů na přístavbu učebního pavilonu.
Realizace akce byla zahájena roku 2020, v letošním roce probíhá a
bude dokončena. Rozpočtové prostředky akce byly v závěru roku
2020 přednostně přesunuty na realizaci jiných akcí, v březnu r.
2021 RHMP usnesením č. 492 přidělila na akci finanční
prostředky, které pokryly financování stavby jen na první měsíce
roku.

12 044 000 Kč

2.3 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16
Investiční akce č. ORG 000000 – Projektové a ing. činnosti –
OPŽP výzva č. 146
Nová investiční akce. Investiční transfer na projektové a
inženýrské činnosti v rámci přípravy akce dle výzvy OPŽP č. 146.
Plánována je nucená cirkulace vzduchu s rekuperací odpadního
tepla včetně možnosti chlazení. V rámci akce bude zpracován
stavebně technický průzkum a projektová dokumentace, zahrnuto
bude i eventuální využití fotovoltaického systému.
Viz příloha č. 1

2 323 200 Kč

2.4 Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce kompletního
ZTI – IV. etapa
Nová investiční akce. Investiční transfer na 4. etapu výměny
svislých i ležatých rozvodů studené i teplé vody a kanalizačních
svodů v sociálních zařízeních ve východní a západní části budovy.

2 800 000 Kč
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Rozvody jsou staré a dochází zde k častým haváriím se škodou na
majetku. Akce navazuje na předchozí tři etapy rekonstrukce ZTI,
která bude touto 4. etapou dokončena. Při rekonstrukci dojde
k výměně starých rozvodů a rekonstrukci sociálních zařízení.
Viz příloha č. 2
2.5 Střední škola – Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
Investiční akce č. ORG 000000 – Energetické úspory – OPŽP
výzva č. 146
Nová investiční akce. Investiční transfer na vypracování
projektové dokumentace, energetického posudku a žádosti o dotaci
z OPŽP na energetické úspory. Projektová dokumentace se týká
systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla včetně
možnosti chlazení, výměny zdroje tepla pro vytápění, chlazení a
přípravu teplé užitkové vody, instalace fotovoltaického systému a
solárně-technických kolektorů dle podmínek výzvy č. 146 OPŽP.
Součástí je stavebně technický průzkum, geodetické zaměření,
zpracování energetického posudku, podání žádosti o stavební
povolení a inženýring. Akce zahrnuje též výdaje na zpracování a
podání žádosti o dotaci.
Viz příloha č. 3

2 108 200 Kč

2.6 Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám.
Míru 19
Investiční akce č. ORG 000000 – Přestavba prostor 2. NP pro
potřeby MŠ A. Klara
Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci prostor ve
2. NP budovy školy, kam se připravuje přestěhování MŠ A. Klara
z Horáčkovy ulice, která bude na konci roku uzavřena. V rámci
rekonstrukce budou zřízeny dvě herny, dětské toalety a umývárny,
šatny a sklady. Položkový rozpočet akce činí 3 629 tis. Kč.
Viz příloha č. 4

3 600 000 Kč

Přílohy:
č.1
č.2
č.3
č.4

BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000

Projektové a ing. činnosti – OPŽP výzva č. 146
Rekonstrukce kompletního ZTI – IV. etapa
Energetické úspory – OPŽP výzva č. 146
Přestavba prostor 2. NP pro potřeby MŠ A. Klara
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