
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 28/49 
ze dne  17.6.2021 

k návrhu na změnu účelu investiční dotace ponechané MČ Praha-Zbraslav k využití v roce 
2021 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

změnu účelu investiční dotace ponechané MČ Praha-Zbraslav na základě usnesení 
ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021 k využití v roce 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 21.6.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9501  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/49 ze dne 17. 6. 2021

MČ Název akce Číslo  ORG ÚZ Ponecháno k čerpání v 

roce 2021 (usn. ZHMP 

č. 25/20 ze dne 18. 3. 

2021)

Úprava rozpočtu (usn. 

ZHMP č. 25/20 ze dne 

18. 3. 2021)

Návrh na změnu  

účelu 

Úprava rozpočtu k 

návrhu na  změnu 

účelu

Výše finančních 

prostředků po 

navrhované úpravě

Výše finančních 

prostředků po 

navrhované 

úpravě - 

rozpočtově

v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč

MČ Praha-Zbraslav ZŠ V. Vančury - PD na zateplení 0080309000056 90 781 090,00 781,1 -781 090,00 -781,1 0,00 0,0

MČ Praha-Zbraslav

Stavební úpravy a modernizace ZŠ. V. 

Vančury 0081600000056 90 xxxx xxx 781 090,00 781,1 781 090,00 781,1

Celkem 781 090,00 781,1 0,00 0,0 781 090,00 781,1

Návrh na změnu účelu investiční dotace ponechané MČ Praha - Zbraslav k využití v roce 2021



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1440 
ze dne  7.6.2021 

k návrhu na změnu účelu investiční dotace ponechané MČ Praha - Zbraslav k využití                  
v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

se změnou účelu investiční dotace ponechané MČ Praha - Zbraslav na základě 
usnesení ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021 k využití v roce 2021 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A. 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 17.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Tisk: R-40821  
Provede: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Důvodová zpráva 

 

MČ Praha-Zbraslav požádala dopisem ze dne 17. 5. 2021 o změnu účelu ponechané investiční dotace 

ve výši 781,1 tis. Kč z akce ZŠ V. Vančury – PD na zateplení (ORG 80309) na akci „Stavební úpravy 

a modernizace ZŠ V. Vančury“ (ORG 81600). 

 

Realizace projektu, která vede ke zlepšení technického a estetického stavu budovy, od začátku řeší 

kapacitu a úpravu obou budov základní školy V. Vančury. Praha–Zbraslav. MČ Praha-Zbraslav má od 

r. 2017 zpracovanou projektovou dokumentaci a vyhotovený energetický posudek. Studie řeší umístění 

šaten (původní přístavba šaten vyhořela a byla odstraněna), optimalizaci učeben a kabinetů, soc. zázemí, 

bezbariérový přístup apod. 

 

Vzhledem k vysokému nárůstu počtu dětí v ZŠ je pro MČ prioritně řešit postupně provoz a zázemí pro 

děti a pedagogy. Z tohoto důvodu by MČ Praha–Zbraslav ponechané prostředky ve výši 781 090,00 Kč 

z původní akce ZŠ V. Vančury – PD na zateplení (ORG 80309) raději využila na dílčí projekty, které se 

týkají stavebních úprav a oprav školy. Zateplení, resp. zajištění energetických úspor opouštět MČ Praha 

– Zbraslav nechce, ale jejím cílem je zapracovat je do projektů jednotlivých etap stavebních úprav tak, 

aby se staly součástí celkové koncepce modernizace základní školy. 

 

Radě hl. m. Prahy je předložena k odsouhlasení a Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení změna účelu  

ponechané investiční dotace ve výši 781,1 tis. Kč z akce ZŠ V. Vančury – PD na zateplení (ORG 80309) 

na akci Stavební úpravy a modernizace ZŠ V. Vančury (ORG 81600). 

 

 

 

 

Příloha k DZ 

Žádost MČ Praha-Zbraslav  
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