Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 553
ze dne 23.3.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství,
mládež a sport
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport včetně
úprav celkových nákladů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 23.3.2020

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-35927
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 553 ze dne 23. 3. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

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

Číslo akce

0044549

000

Název akce
Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR Inteligentní budovy
Přeměna bud. Českobrodská 362/32a na
energ. soběst.
Celkem

1

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

0,00

000

0461

-45 000,00

45 000,00

94

0461

45 000,00
0,00

Důvodová zpráva
Radě HMP je předkládán ke schválení návrh finančního transferu 45 mil. Kč pro Střední
školu - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179.
Odbor školství, mládeže a sportu MHMP (dále jen SML MHMP) navrhuje následující
úpravy v kap. 04:
1. Úprava kapitálových výdajů
1.1 SML MHMP
-45 000 000 Kč
Investiční akce č. ORG 0044549 Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR Inteligentní budovy
Snížení kapitálových výdajů, které budou použity k navýšení kapitálových
výdajů na investiční akci Přeměna bud. Českobrodská 362/32a na energ.
soběst.
1.2 SML MHMP
Investiční akce č. ORG 0000000 Přeměna bud. Českobrodská 362/32a
na energ. soběst. Nová investiční akce.
Projekt s názvem „Pilotní projekt přeměny budovy střední školy
Českobrodská 362/32a na energeticky soběstačnou“
Žádost o podporu do výzvy č. 12 v rámci Operačního programu - pól růstu
ČR (prioritní osa č. 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory; se
specifickým cílem energetické úspory v městských objektech dosažené také
s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních
zařízení a inteligentních systémů řízení) škola podala dne 12. 1. 2018 pod
registračním číslem CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0000673.
Projekt byl schválen usnesením RHMP č. 1295 ze dne 5. 6. 2018, kdy Rada
hlavního města Prahy souhlasila s podporou a poskytnutím dotace z OPPPR
v celkové výši 199 952 148,65 Kč; dále byl projekt schválen
Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 38/27 ze dne 14. 6. 2018 –
předkladatelem byl odbor FON MHMP.
Jedná se o pilotní projekt přeměny energeticky náročných městských budov
na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním
energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které
umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí
zařízení budov – tzv. Inteligentní budovy. Přeměna budovy ((budova v
Českobrodské ulici, č.p. 32a) , která je téměř v kritickém stavu a obsahuje
škodlivý azbest, bude využívat unikátní systémové řešení a inovativní
koncept přeměny energeticky náročných budov na inteligentní budovy. V
tomto objektu bude přeměnou snížena spotřeba energie, a to o více jak 50%,
přičemž požadovaná úspora v souladu s výzvou č. 30 je více jak 20%.
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45 000 000 Kč

Financování projektu:
V souladu s právním aktem pro poskytnutí dotace a pravidel pro žadatele a
příjemce OP PPR je financování projektu nastaveno formou EX-POST.
Finanční prostředky jsou tedy realizátory projektu zaslány na bankovní účet
až po schválení žádosti o platbu (za ukončenou etapu). Z tohoto vyplývá, že
veškeré finanční prostředky obdrží příjemce až poté, co výdaje uhradil,
prokázal a výdaj byl z úrovně řídícího orgánu (Odbor evropských fondů
MHMP) schválen (viz kapitola 12.5. Finanční toky Pravidel pro žadatele a
příjemce OP PPR – viz bod 10.1. výzvy).
Výdaje projektu:
Celkové způsobilé výdaje projektu: 199 952 148.65,- Kč s 21% DPH
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 66 060 295.30,- Kč s 21% DPH
Celkové výdaje projektu: 266 012 444 Kč s 21% DPH
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu jsou v tomto smyslu chápány jako
veškeré další výdaje, které jsou nad rámec prostředků, které lze poskytnout
z OP PPR na komplexní financování celého projektu – tj. například i
souvisejících prací - částečné bourací práce, odborné odstranění a likvidace
azbestu a další a jsou nedílnou součástí projektu a jsou nutné pro dokončení
stavby jako celku. Finanční prostředky budou použity na pokrytí výdajů nad
rámec uznatelných výdajů projektu (tyto prostředky jsou součástí zakázky na
generálního dodavatele zveřejněné dne 5. 9. 2019 v Registru
smluv). Finanční prostředky budou částečně použity na pokrytí plateb
projektu vedeného pod reg. č. CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0000673, který
byl vypracován na základě zpracované studie proveditelnosti, kde je již
z prostředky nad rámec projektu počítáno. Větší část projektu je financována
z Operačního programu Praha pól růstu, je to částka 199 952 148,65 Kč, vč.
21% DPH, což výrazně snižuje finanční zatížení HMP při této stavbě.
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské (investor a
příjemce dotace) nemá vlastní prostředky na pokrytí veškerých aktiv
projektu. Z důvodu zajištění plynulé realizace dle projektového
harmonogramu a včasného financování prováděných prací je nutné, aby
zřizovatel školy (Hlavní město Praha) poskytl finanční krytí projektu viz
výše. Navrhované prostředky viz výše budou poskytnuty na financování
celkových výdajů projektu. Prostředky budou škole poskytovány formou
příspěvku zřizovatele postupně podle finančního plánu a harmonogramu
plateb ze schválené rozpočtové rezervy pro IQ budovy v kapitole 04 školství
pro rok 2020.
Dále jim budou poskytovány pravidelně návratné finanční výpomoci, které
pokryjí způsobilé výdaje projektu, tento typ finančních výpomocí bude
schvalovat Zastupitelstvo HLMP a posléze budou vráceny do rozpočtu
Hlavního města Prahy.
Příloha č.1 - BARPOZ32 akce 0000000 Přeměna bud. Českobrodská
362/32a na energ.soběst.
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