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Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

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 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí dle bodu I. 
tohoto usnesení 

Termín: 27.7.2021 

2.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 27.7.2021 

3.  realizovat úpravu celkových nákladů akcí dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 27.7.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1767 ze dne 12. 7. 2021

                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

ROZ MHMP 0091606 Úvěrový rámec 2021 0000 8115 0722 1016 -36 193,00

ROZ MHMP 0045767 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 0000 8115 0416 36 193,00

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

 Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

SML MHMP 0096110000000 SML - 04 - opr. a údrž.škol a škol. zař. 0 0461 -2 355,90

ROZ - MHMP 0091654000000
Rezerva - posílení mzdových prostředků pro 

pracovníky ŠJ
0 0416 -2 316,80

Střední zdravotnická škola, Praha 

10, Ruská 2200/91
0091651000393 Oprava havarijního stavu opěrné stěny 091 0416 3 040,90

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
0091651000385 Oprava historických fresek a dveří auly 091 0416 1 411,10

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
0091651000385 2. etapa renovace dřev. obložení v učebnách 091 0416 922,00

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 0091651000284 Oprava části potrubí kanalizace 091 0416 814,90

Gymnázium, Praha 9, Chodovická 

2250
0091651000259 Pořízení nábytku včetně instalace a dopravy 091 0416 90,00

C e l k e m 1 606,20

3299

3121

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA

3122

3299

Účel / Název akce

3122

Odbor/Organizace Číslo akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

3122

POL UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

ORJUZODPA

3121



Úprava rozpočtu kapitálových výdajů

ROZ MHMP 0045767 Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství 0722 0416 -36 193,00

ROZ MHMP 0045767 Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství 0000 0416 36 193,00

ROZ MHMP 0045767 Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství 0000 0416 -36 193,00

SML MHMP 000
VOŠ a SOŠ umprum, P3 - výměna výplní III. 

etapa 
000 0461 7 800,00

SML MHMP 0044529 Rekonstrukce budovy DDM v Suchdole 000 0461 5 500,00

SML MHMP 0044703
DDM Dům UM, P10 – rekonstrukce odlouč.prac. 

Zahradní Město
000 0461 1 300,00

SML MHMP 0044778 Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavba objektu 000 0461 1 867,10

Střední průmyslová škola na 

Proseku, Praha 9, Novoborská 610/2
000 Výstavba plotu a pojezdové brány 094 0461 227,00

Střední odborná škola Jarov, Praha 

9, Učňovská 100/1
000 Zelená extenzivní pobytová střecha SOŠ Jarov 094 0461 1 471,00

Vyšší odborná škola zdravotnická a 

Střední zdravotnická škola, Praha 4, 

5. května 51

000 Instalace systému UKS a PZS - PC v budově A 094 0461 1 600,00

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 000 Bezpečnostní ochranná stěna a zábradlí 094 0461 1 471,90

Střední škola a Mateřská škola 

Aloyse Klara, Praha 4, Vídeňská 28
000 Rek. řídícího systému MaR - sportovní hala 094 0461 325,00

Mateřská škola speciální, Praha 4, 

Na Lysinách 6
000 Výměna interiérových dveří 094 0461 592,50

Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 

43
000 Havarijní rekonstrukce fasády a teras 094 0461 3 948,703 948,70

1 471,90

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

7 800,00

Odbor / Organizace Číslo akce Název akce

592,50

227,00

1 471,00

1 300,00

0,00

1 600,00

5 500,00

Úprava celkových 

nákladů (v tis. Kč)

325,00



Odborné učiliště Vyšehrad, Praha 2, 

Vratislavova 31/6
000 Rek. havarijního stavu vstupních prostor 094 0461 3 821,60

Dům dětí a mládeže Praha 7, se 

sídlem Šimáčkova 16, Praha 7
000 Zvukové technické vybavení DDM 094 0461 157,80

Taneční konzervatoř hlavního města 

Prahy, Praha 1, Křížovnická 7
000 Odstranění bariéry - šikmá zvedací plošina 094 0461 307,40

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
000 Vybudování PC učebny - navýšení kapacity žáků 094 0461 1 880,00

Smíchovská střední průmyslová 

škola, Praha 5, Presslova 25
0045669 Elektroinstalace, vzduchotechnika a vybavení 094 0461 1 157,40

Smíchovská střední průmyslová 

škola, Praha 5, Presslova 25
0045313 Rekonstrukce strojní laboratoře 094 0461 1 159,40

C e l k e m -1 606,20

C E L K E M 0,00

3 821,60

0,00

0,00

1 880,00

157,80

307,40
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Důvodová zpráva 

 
Odbor školství, mládeže a sportu MHMP (dále jen SML MHMP) navrhuje následující 

úpravy v kap. 04: 

 

 

 

1. Úprava běžných výdajů 

 

1.1 SML MHMP 

č. ORG 0096110000000 – Opravy a údržba škol a školských 

zařízení 

Rozdělení části běžných výdajů na navýšení neinvestičních 

příspěvků vybraným školám. 

 

-2 355 900 Kč 

1.2 ORG 0091654000000 – Rezerva – posílení mzdových 

prostředků pro pracovníky ŠJ 

Rozdělení části běžných výdajů na navýšení neinvestičních 

prostředků běžným školám. 

 

-2 316 800 Kč 

1.3 Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 2200/91 

č. ORG 0091651000393 – Oprava havarijního stavu opěrné 

stěny 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na havarijní opravu opěrné stěny. 

Stávající železobetonová stěna je opatřena předstěnou z cihel, která 

vlhkem postupně degraduje. Oprava zahrnuje odstranění stávající 

vyzdívky a ošetření nosné konstrukce. Následně v souladu 

s architektonickou studií bude realizován provětrávaný systém 

provedený z roštu a pohledového materiálu. 

 

3 040 900 Kč 

1.4 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 

30 

č. ORG 0091651000385 – Oprava historických fresek a dveří 

auly 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na rekonstrukci historických 

fresek a historických dveří auly. V průběhu havarijních oprav 

omítek a výmalby v aule byly odhaleny dvě fresky z období kolem 

roku 1913, které je nutné restaurovat, aby se zabránilo jejich 

znehodnocení. Současně budou restaurovány původní dveře v aule, 

které jsou již značně poškozeny, a doplněna replika původního 

řečnického pultíku. 

 

1 411 100 Kč 

1.5 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 

30 

č. ORG 0091651000385 – 2. etapa renovace dřev. obložení v 

učebnách 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na realizaci 2. etapy renovace 

dřevěného obložení v kmenových učebnách. Druhá etapa navazuje 

na první etapu realizovanou v roce 2020 a bude se týkat učeben 

v 1. patře budovy, kde je stav dřevěného obložení v nejhorším 

922 000 Kč 
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stavu. Obložení opadává, způsobuje žákům drobná poranění z 

třísek a v některých místech vytváří prostor pro hnízda hlodavců. 

Během renovace obložení škola plánuje z vlastních zdrojů obnovit 

datové a elektrické rozvody umístěné pod obložením. 

 

1.6 Gymnázium, Praha á, Ústavní 400 

č. ORG 0091651000284 – Oprava části potrubí kanalizace 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na opravu části kanalizačního 

potrubí v budově školy. Současný stav je kritický, opakují se 

havárie s prosakováním do zdí. Dle odborného posudku jsou 

rozvody v havarijním stavu, hrozí jejich totální rozpad a následné 

škody na majetku školy. 

 

814 900 Kč 

1.7 Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 

č. ORG 0091651000259 – Pořízení nového nábytku včetně 

instalace a dopravy 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na pořízení nového nábytku pro 

školu, jeho dopravu a instalaci. Jde o náhradu nevyhovujícího a 

nefunkčního nábytku. 

 

90 000 Kč 

 

 

 

2. Úprava kapitálových výdajů 

 

2.1 ROZ MHMP 

č. ORG 0045767 – Rezerva pro zvýšení kapacit základního 

školství 

Rozdělení investiční rezervy na realizaci investičních akcí odboru 

SML MHMP a investičních akcí zřizovaných škol a školských 

zařízení 

 

-36 193 000 Kč 

2.2 SML MHMP 

Investiční akce č. ORG 0000000 – VOŠ a SOŠ umprum, P3 – 

výměna výplní III. etapa 

Nová investiční akce. Zvýšení kapitálových výdajů na výměnu 

výplní otvorů objektu do dvorní části školy. Jedná se o III. etapu 

postupné výměny okenních výplní v objektu Vyšší odborné školy 

uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy. Okna 

jsou ve velmi špatném stavu, hrozí nebezpečí úrazu. Realizací 

výměny výplní dojde k odstranění netěsností a nefunkčnosti 

okenních výplní a následně k úsporám nákladů na vytápění objektu. 

Akci je možné realizovat za provozu školy. 

Viz příloha č. 1 

 

7 800 000 Kč 

2.3 SML MHMP 

Investiční akce č. ORG 0044529 – Rekonstrukce budovy DDM 

v Suchdole 

Zvýšení kapitálových výdajů na rekonstrukci budovy DDM. 

Důvodem rekonstrukce je špatný stav, hlavně prostor sociálního 

zázemí a stávajících rozvodů ZTI. Tyto nevyhovují z hlediska 

5 500 000 Kč 
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bezpečnosti dětí a hygienických norem, dochází k problémům 

s vlhkostí a plísněmi. Součástí rekonstrukce je přístavba vstupní 

části objektu a rozšíření keramické dílny a kreslírny. Dojde tak 

k propojení těchto prostor s hlavní budovou. Realizace akce 

odstraní nevyhovující stav vnitřních prostor, navýší kapacitu pro 

zájmovou činnost a navýší estetický vzhled budovy. Akci je možné 

zahájit za provozu DDM. Celkové náklady akce se z původních 6 

900 tis. Kč navyšují o 5 500 tis. Kč. Důvodem je zdržení při 

projednávání stavebního povolení, kdy bylo nutné realizaci akce 

odložit. Původně alokované prostředky pak byly převedeny na 

financování investičních akcí jiných škol. 

 

2.4 SML MHMP 

Investiční akce  č. ORG 0044703 – DDD Dům UM, P10 – 

rekonstrukce odlouč. prac. Zahradní Město 

Zvýšení kapitálových výdajů na rekonstrukci odloučeného 

pracoviště Zahradní Město, která se týká zateplení a rekonstrukce 

fasády, střechy a bezbariérové přístavby vstupní části objektu. 

Potřeba navýšení celkových výdajů akce z 18 607,3 tis. Kč o 

1 300 tis. Kč vznikla v důsledku nepředvídatelných změn 

v projektu, které vznikly v průběhu realizace akce. Navýšení 

finančních prostředků je nezbytné ke zdárnému dokončení díla. 

 

1 300 000 Kč 

2.5 SML MHMP 

Investiční akce č. ORG 0044778 – Gymnázium Na Pražačce, P3 

– nástavba objektu 

Zvýšení kapitálových výdajů na ukončený projekt, výše finančních 

prostředků odpovídá úkonům provedeným projektantem, dle 

ustanovení platné smlouvy.  

 

1 867 100 Kč 

2.6 Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9, Novoborská 

610/2 

Investiční akce č. ORG 000000 – Výstavba plotu a pojezdové 

brány 

Nová investiční akce. Investiční transfer na dokončení výstavby 

plotu, která byla započata v minulých letech. Součástí akce je 

instalace pojezdové brány, která zabrání vjezdu a parkování cizích 

vozidel na pozemku školy. Dokončení oplocení je nezbytné 

z důvodu bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy. 

Viz příloha č. 2 

 

227 000 Kč 

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

Investiční akce č. ORG 000000 – Zelená extenzivní pobytová 

střecha SOŠ Jarov 

Nová investiční akce. Investiční transfer na projekt a vybudování 

kombinace zelené střechy a učebny v rámci veřejně přístupné 

terasy v objektu SOŠ Jarov. Jedná se o zelenou učebnu moderních 

technologií pro zadržování dešťových srážek v zastavěném 

prostoru a snižování tepelných emisí ve městě. Učebna bude 

tvořena extenzivním a intenzivním střešním souvrstvím, 

1 471 000 Kč 
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vegetačními stěnami s edukačními tabulemi. Edukační plocha bude 

současně přístupná veřejnosti.  

Viz příloha č. 3 

 

2.8 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická 

škola, Praha 4, 5. května 

Investiční akce č. ORG 000000 – Instalace systému UKS a PZS 

– PC v budově A 

Nová investiční akce. Investiční transfer na instalaci systému UKS 

a PZS v budově A. Stávající vybavení je technicky zastaralé a 

provozně nespolehlivé, dochází k častým výpadkům sítě. Větší část 

učeben v budově A dosud vůbec není napojena na internet. Akce je 

připravena k realizace, je vybrán dodavatel. 

Viz příloha č. 4 

 

1 600 000 Kč 

2.9 Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 

Investiční akce č. ORG 000000 – Bezpečnostní ochranná stěna 

a zábradlí 

Nová investiční akce. Investiční transfer na vybudování ochranné 

stěny a zábradlí kolem vstupního schodiště z přízemí do 1. patra 

budovy školy. Současná ochrana prostoru v blízkosti Psychiatrické 

nemocnice pomocí mříží je z bezpečnostního hlediska 

nevyhovující, bezpečnostní audit doporučil posílit zabezpečovací 

prvky budovy včetně tohoto opatření. 

Viz příloha č. 5 

 

1 471 900 Kč 

2.10 Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Praha 4, 

Vídeňská 28 

Investiční akce č. ORG 000000 – Rek. řídícího systému MaR – 

sportovní hala 

Nová investiční akce. Investiční transfer na instalaci nového 

zařízení pro regulaci vytápění, ohřevu TUV a VZT. 

Viz příloha č. 6 

 

325 000 Kč 

2.11 Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6 

Investiční akce č. ORG 000000 – Výměna interiérových dveří  

Nová investiční akce. Investiční transfer na výměnu 30 

interiérových dveří. Současný stav dveří je nevyhovující zejména 

z bezpečnostního hlediska, dveře jsou velmi opotřebované, 

nedovírají, nelze je uzamknout, skleněné výplně nejsou z tvrzeného 

skla. Z důvodu bezpečnosti dětí je nutná jejich výměna. 

Viz příloha č. 7 

 

592 500 Kč 

2.12 Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 

Investiční akce č. ORG 000000 – Havarijní rekonstrukce fasády 

a teras 

Nová investiční akce. Investiční transfer na havarijní rekonstrukci 

fasády a teras v objektu Hotelové školy. Technický stav fasády a 

teras je na konci životnosti, je nutná jejich okamžitá oprava. 

Z terasy zatéká do konstrukcí, které následně opadávají a ohrožují 

3 948 700 Kč 
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bezpečnost žáků. Akce je připravena k okamžité realizaci, 

projednána s příslušnými orgány státní správy a vybrán dodavatel 

prací. 

Viz příloha č. 8 

2.13 Odborné učiliště Vyšehrad, Praha 2, Vratislavova 31/6 

Investiční akce č. ORG 000000 – Rek. havarijního stavu 

vstupních prostor  

Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci vstupních 

prostor do objektu školy. Součástí jsou sanační práce u vstupu do 

objektu, rekonstrukce poškozeného vnitřního i venkovního 

schodiště, výměna zastřešení venkovního schodiště a zábradlí 

včetně odvodnění, dále opravy rozvodů v chodbách a navazujících 

prostorách. Akce je připravena k realizaci. 

Viz příloha č. 9 

 

3 821 600 Kč 

2.14 Dům dětí a mládeže Praha 7, Praha 7, Šimáčkova 16 

Investiční akce č. ORG 000000 – Zvukové technické vybavení 

DDM 

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení zvukového 

technického zařízení, které je nezbytné pro zajištění veřejných akcí 

a produkcí, jež DDM Praha 7 organizuje. Současné vybavení je 

zastaralé a nefunkční. 

Viz příloha č. 10 

 

157 800 Kč 

2.15 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, 

Křížovnická 7 

Investiční akce č. ORG 000000 – Řešení odstranění bariéry – 

šikmá zvedací plošina 

Nová investiční akce. Investiční transfer na vybudování šikmé 

zvedací plošiny za účelem vzniku bezbariérového přístupu do 

budovy školy pro handicapované pedagogy. Plošina současně 

odstraní problémy se zásobováním školy. 

Viz příloha č. 11 

 

307 400 Kč 

2.16 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 

30 

Investiční akce č. ORG 000000 – Vybudování PC učebny – 

navýšení kapacity žáků 

Nová investiční akce. Investiční transfer na nákup PC techniky a 

rekonstrukci učebny. Záměrem je vybudování jedné nové učebny 

PC a rekonstrukce další PC učebny. Ve školním roce 2021/2022 

dojde k navýšení počtu žáků a tříd, z toho důvodu je pro zajištění 

výuky informatiky potřeba významně posílit kapacity počítačových 

učeben. 

Viz příloha č. 12 

 

1 880 000 Kč 

2.17 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Presslova 

25 

Investiční akce č. ORG 0045669 – Elektroinstalace, 

vzduchotechnika a vybavení 

1 157 400 Kč 
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Investiční transfer na dokončení vybudování Coworkingového 

centra. Akce byla zahájena v závěru roku 2020 a v letošním roce 

bude dokončena. 

 

2.18 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Presslova 

25 

Investiční akce č. ORG 0045313 – Rekonstrukce strojní 

laboratoře 

Investiční transfer na dokončení rekonstrukce strojní laboratoře. 

Akce byla zahájena v závěru roku 2020 a v letošním roce bude 

dokončena. 

 

1 159 400 Kč 

 

 
 

Přílohy: 
 

č.1 BARPOZ32 akce 000000 VOŠ a SOŠ umprum, P3 – výměna výplní III. etapa 

č.2 BARPOZ32 akce 000000 Výstavba plotu a pojezdové brány 

č.3 BARPOZ32 akce 000000 Zelená extenzivní pobytová střecha SOŠ Jarov 

č.4 BARPOZ32 akce 000000 Instalace systému UKS a PZS – PC v budově A 

č.5 BARPOZ32 akce 000000 Bezpečnostní ochranná stěna a zábradlí 

č.6 BARPOZ32 akce 000000 Rek. řídícího systému MaR – sportovní hala 

č.7 BARPOZ32 akce 000000 Výměna interiérových dveří 

č.8 BARPOZ32 akce 000000 Havarijní rekonstrukce fasády a teras 

č.9 BARPOZ32 akce 000000 Rek. havarijního stavu vstupních prostor  

č.10 BARPOZ32 akce 000000 Zvukové technické vybavení DDM Praha 7 

č.11 BARPOZ32 akce 000000 Řešení odstranění bariéry – šikmá zvedací plošina 

č.12 BARPOZ32 akce 000000 Vybudování PC učebny – navýšení kapacity žáků 
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