Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2143
ze dne 5.10.2020
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Suchdol na vrub kapitoly
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

souhlasí
1.

s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy ve výši 7.184,30 tis. Kč dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení

2.

s poskytnutím účelové investiční dotace MČ Praha - Suchdol na spolufinancování
projektu podpořeného ze SFŽP ve výši 7.184,30 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

ukládá
1. náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A.
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 15.10.2020

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:

náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
R-37946
náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2143 ze dne 5. 10. 2020
Návrh
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace
MHMP - ROZ

Číslo akce
0042584

Název akce

Úprava celkových
nákladů*/ (v tis. Kč)

UZ

ORJ

0,00

0

1016

Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP
Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
-7 184,30
-7 184,30

III. Úprava rozpočtu kapitálových výdajů - pol. 6363 - poskytnutí IV dotace MČ HMP (strana DAL)
Městská část

Praha - Suchdol

Číslo akce

Účel / Název akce

Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení
0081272000049 kapacity ZŠ
Celkem

ODPA

POL

UZ

ORJ

6330

6363

84

0416

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

7 184,30
7 184,30

Důvodová zpráva
(pro RHMP i ZHMP)

Starosta MČ Praha – Suchdol požádal hlavní město Prahu o poskytnutí účelové investiční
dotace ve výši 7 184,30 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy na spolufinancování projektů
EU/EHP na akci č. 81272 – Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity
ZŠ spolufinancovanou ze SFŽP.
Předmětem projektu je instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla, instalace
akustických podhledů a nového osvětlení ve třídách. Součástí projektu jsou i požárně
bezpečnostní stavební úpravy, díky kterým vzroste kapacita školy ze současných 650 na 738
žáků. Celkové náklady projektu představují částku 20 560,50 tis. Kč, z toho celkové způsobilé
výdaje činí 8 845,60 tis. Kč a nezpůsobilé výdaje 11 714,90 tis. Kč. Výše požadované dotace
ze SFŽP činí 6 191,9 tis. Kč, tj. 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu, podíl
městské části na celkových způsobilých i nezpůsobilých výdajích projektu představuje částku
14 368,60 tis. Kč.
Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/26 ze dne 19. 3. 2020 byla MČ Praha –
Suchdol poskytnuta na tuto akci také dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 7 350,00 tis. Kč.
V souladu s „Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rezervy na spolufinancování
projektů EU/EHP vyčleněné ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy“ požádal starosta
MČ Praha – Suchdol o poskytnutí účelové investiční dotace na spolufinancování tohoto
projektu ve výši 50% spolupodílu městské části na způsobilých i nezpůsobilých výdajích
projektu, tj. o 7 184,30 tis. Kč.
Z výše uvedených důvodů se navrhuje Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu hl. m.
Prahy schválit poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – Suchdol z kapitoly 1016 (§
6409, pol. 6901, č. akce 0042584) – rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP na akci
podpořenou ze SFŽP č. 81272 – Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení
kapacity ZŠ dle přílohy č. 1 k usnesení.

Příloha č. 1 k důvodové zprávě
Žádost starosty MČ Praha – Suchdol ze dne 29. 9. 2020 včetně příloh

