Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1668
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-40352
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1668 ze dne 28. 6. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Číslo akce

Název akce

ODPA

UZ

ORJ

ROZ MHMP

0091654

Rezerva - posílení mzdových prostředků PO
HMP

3299

-

0416

-29 400,0

SML MHMP

0096110

Opravy a údrž. škol a šk. zař.

3299

-

0461

-0,8

Celkem

-29 400,8

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

Název akce

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

SML MHMP

0045482

VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P1 - rek.
kuchyně

0,00

000

0461

920,00

SML MHMP

0045616

HŠ Radlická, P5 - zateplení fasády internátu

0,00

000

0461

175,20

SML MHMP

0044850

PPP pro Prahu 7 a 8 - rekonstrukce objektu
Glowackého 549/7

0,00

000

0461

11 871,00

SML MHMP

0045233

ZŠS, P6 - nová stavba venkovní odborné
učebny

0,00

000

0461

60,50

Vyšší odborná škola zdravotnická a
Střední zdravotnická škola, Praha 1,
Alšovo nábřeží 6

000000

Rek. prostorů šaten a souvisejících
konstrukcí

3 655,00

094

0461

3 655,00

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

000000

Zpracování architektonické studie Poděbradská

1 107,20

094

0461

1 107,20
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Vyšší odborná škola pedagogická a
sociální, Střední odborná škola
pedagogická a Gymnázium, Praha
6, Evropská 33

000000

Stavební úpravy učeben

347,30

094

0461

347,30

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

000000

Elektronická spisová služba

542,70

094

0461

542,70

000000

Rekonstrukce kuchyněk a zázemí internátu

3 625,40

094

0461

3 625,40

Hotelová škola, Praha 10, Vršovická
43

000000

Rekonstrukce sociálních zařízení - WC
dívky

3 906,70

094

0461

3 906,70

Dům dětí a mládeže Praha 10 Dům UM, se sídlem Pod
Strašnickou vinicí 623/23,Praha 10

000000

Rek. 2. NP hosp. objektu v TZ 3 Studně

3 189,80

094

0461

3 189,80

Gymnázium pro zrakově postižené
a Střední odborná škola pro zrakově
postižené, Praha 5 Radlická 115

Celkem

29 400,80

Celkem

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 PO
HMP
Rozdělení části běžných výdajů na navýšení kapitálových výdajů
probíhajících a nových investičních akcí
1.2 SML MHMP
č. ORG 0096110 – Opravy a údržba škol a školských zařízení
Rozdělení části běžných výdajů na navýšení kapitálových výdajů
probíhajících a nových investičních akcí

-29 400 000 Kč

-800 Kč

2. Úprava kapitálových výdajů
2.1 SML MHMP
Investiční akce č. ORG 0045482 – VOŠ a SPŠ dopravní Masná,
P1 – rek. kuchyně
Zvýšení kapitálových výdajů na projekt. Jedná se o projekční práce
na rekonstrukci prostor kuchyně včetně technologických celků,
elektroinstalace, trubních rozvodů, vzduchotechniky. Součástí
budou i nutné stavební úpravy spojené převážně s instalací nové
vzduchotechniky a dále veškeré finální úpravy povrchů – dlažba,
obklady atd. v prostorech dotčených rekonstrukcí. Projekční práce
byly zahájeny v roce 2020. Vlastní rekonstrukce byla z důvodu
úspor MHMP odložena z r. 2021 na r. 2022, takže finanční
prostředky, které byly alokovány na tuto akci, byly sníženy na nulu.
Proto na projekt momentálně nejsou na příslušném ORGu finanční
prostředky, projekt bude nutno zaplatit v průběhu 1 – 2 měsíců.

920 000 Kč

2.2 SML MHMP
Investiční akce č. ORG 0045616 - HŠ Radlická, P5 - zateplení
fasády internátu
Zvýšení kapitálových výdajů na zpracování projektové
dokumentace pro provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo..

175 200 Kč

2.3 SML MHMP
Investiční akce č. ORG 0044850 – PPP pro Prahu 7 a 8 –
rekonstrukce objektu Glowackého 549/7
Zvýšení kapitálových výdajů na autorský dozor projektanta,
zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátora BOZP a
realizaci akce dle uzavřených smluv. Akce začala v roce 2020 a
bude dokončena v roce 2021. Stavba byla zahájena až v závěru
1

11 871 000 Kč

roku 2020, z toho důvodu bylo vloni ze schváleného rozpočtu této
akce odčerpáno 10 mil. Kč.
2.4 SML MHMP
Investiční akce č. ORG 0045233 – ZŠS, P6 – nová stavba
venkovní učebny.
Zvýšení kapitálových výdajů na zajištění inženýrských činností –
TDS a koordinátora BOZP, dle uzavřené smlouvy. Akce začala
v roce 2020 a bude dokončena v roce 2021.

60 500 Kč

6. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
Investiční akce č. ORG 000000 – Rek. prostorů šaten a
souvisejících konstrukcí
Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci prostor
šaten a souvisejících konstrukcí ve dvoře objektu. Současný stav
šaten vykazuje značné opotřebení, nerovnost podlahové krytiny. Při
dešti do suterénu zatéká, proto je třeba řešit rekonstrukci
komplexně. V rámci rekonstrukce budou provedeny sanační omítky
a klenby, vyrovnání podlahových konstrukcí, včetně položení nové
keramické dlažby s dilatací v suterénu školy. Dále budou
provedeny související stavební konstrukce u hřiště ve dvoře proti
zatékání do suterénu. V další etapě je plánováno vybavit suterénní
prostory novými uzamykatelnými šatními skříněmi pro žáky a
studenty školy.
Viz Příloha č. 1

3 655 000 Kč

2.5 Střední škola – Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
Investiční akce č. ORG 000000 – Zpracování architektonické
studie – Českobrodská
Nová investiční akce. Investiční transfer na architektonickou studii
vybavení nábytkem objektu Českobrodská 362/32a, Praha 9 –
Hrdlořezy, který je nyní v přestavbě na IQ budovu. Interiér budovy
se musí vybavit nábytkem, který se bude objednávat u vítěze
veřejné soutěže na dodávku dle zadání z této studie.
Viz Příloha č. 2

1 107 200 Kč

2.6 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední
odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská
33
Investiční akce č. ORG 000000 – Stavební úpravy učeben
Nová investiční akce. Investiční transfer na autorský dozor a
projektovou dokumentaci na rekonstrukci 4 učeben.
Viz příloha č. 3

347 300 Kč

2.7 Střední odborná škola Jarov, se sídlem Učňovská 100/1,
Praha 9
Investiční akce č. ORG 000000 – Elektronická spisová služba
Nová investiční akce. Investiční transfer na implementaci a
spuštění elektronické spisové služby. Součástí dodávky jsou
licence, implementace a zažehnutí, odpovídající počet pracovních
2

542 700 Kč

stanic v síti, včetně zaškolení pracovníků pro práci s ESS. ESS je
nutným krokem k elektronickému oběhu dokumentů.
Viz příloha č. 4
2.8 Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola
pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115
Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce kuchyněk a
zázemí internátu
Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci kuchyněk
a zázemí internátu. Místnosti nemají odvětrání, na zdech je plíseň.
Kuchyňky jsou díky tomu vyřazeny z provozu na všech třech
patrech. Velká kuchyně potřebuje úpravu rozvodů elektra a odpadu.
V těchto místnostech je také havarijní stav podlah, jsou mechanicky
poškozené, lino i koberce potrhané. Je potřeba krytiny strhnout a
podlahy srovnat a položit novou krytinu.
Viz příloha č. 5

3 625 400 Kč

2.9 Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43
Investiční akce č. ORG 000000 - Rekonstrukce sociálních
zařízení – WC dívky
Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci sociálních
zařízení. Stavební úpravy se týkají opravy havarijního stavu
rozvodů dámských toalet, které se nacházejí na levé a pravé straně
schodišťových prostor v severozápadní části objektu.
Viz příloha č. 6

3 906 700 Kč

2.10 Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, se sídlem Pod
Strašnickou vinicí 623/23, Praha 10
Investiční akce č. ORG 000000 – Rek. 2. NP hosp. objektu v TZ
3 Studně
Nová investiční akce Investiční transfer na rekonstrukci
hospodářského objektu v táborové základně. Jedná se o vnitřní
stavební úpravy 2. NP. hospodářského objektu v TZ Tři studně střediska Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM.
Předmětem stavebního záměru jsou navazující stavební úpravy
hospodářského objektu, které slouží pro hospodářské a technické
zázemí pro celý areál. V rámci stavby dojde k vybudování
schodiště do podkroví. V podkroví objektu jsou umístěny dvě
samostatné obytné jednotky, každá jednotka se skládá ze dvou
pokojů, koupelny a obytného prostoru s kuchyňskou linkou a
jídelním koutem.
Viz příloha č. 7

3 189 800 Kč
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Přílohy:
č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
č.7

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

Rek. prostorů šaten a souvisejících konstrukcí ve dvoře
Zpracování architektonické studie – Poděbradská
Stavební úpravy učeben
Elektronická spisová služba
Rekonstrukce kuchyněk a zázemí internátu
Rekonstrukce sociálních zařízení – WC dívky
Rek. 2. NP hosp. objektu v TZ 3 studně
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