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ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 28/29 
ze dne  17.6.2021 

k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy na provedení rekonstrukcí a 
výstaveb služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR v roce 2021 z kap. 07 - 

BEZPEČNOST 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  uvolnění rezervy pro městské části hl.m. Prahy z rozpočtu výdajů hl.m. Prahy v kap. 
0739 č. akce 0045183 ve výši 28.665,30 tis. Kč 

2.  úpravu rozpočtu výdajů hl. m. Prahy v kap. 0739 v celkové výši 28.665,30 tis. Kč za 
současného navýšení výdajů v kap. 0716 o stejnou částku a poskytnutí účelových 
investičních dotací městským částem na financování rekonstrukcí a výstavby 
služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR ve výši 28.281,20 tis. Kč a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem na financování 
rekonstrukcí a výstavby služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR ve výši 
384,10 tis. Kč, které se nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl. m. 
Prahy v roce 2021 celkem ve výši 28.665,30 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

3.  úpravu podmínky "vyčerpání finančních prostředků v roce, ve kterém byla dotace 
poskytnuta", tj. do konce roku 2021 na termín vyčerpání dotace do 30. 6. 2022, a to 
z důvodu pozastavení prací na projektech v době nouzového stavu, který vyhlásila 
Vláda České republiky pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v 
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na našem území 

4.  prodloužení možnosti čerpat finanční prostředky z dotace na rekonstrukci služebny 
PČR, Bojanovická 2848/1, která byla vyplacena MČ Praha 4 na základě usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/30 ze dne 10. 9. 2020, a to do 31. 12. 2021 

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-9438  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/29 ze dne 17. 6. 2021

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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP - BEZ 0045183 Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘP HMP 0 0 739 -28 665,30

C e l k e m -28 665,30

                                  III. Úprava rozpočtu  běžných/kapitálových výdajů - pol. 5347/6363 - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)

MČ Praha 16 0081357 Výstavba nové služebny PČR nám. Osvoboditelů 5 6330 6363 84 0716 10 000,00

MČ Praha - Kunratice 0081583 Rekonstrukce služebny MP Praha - Kunratice, Kostelní náměstí 34 6330 6363 84 0716 539,30

MČ Praha 4 0081373 Rekonstrukce služebny Policie ČR Bojanovická 2848/1 6330 6363 84 0716 14 000,00

MČ Praha 6 0081584 Rekonstrukce služebny PČR Ve Střešovičkách 1990/55 6330 6363 84 0716 365,20

MČ Praha 8 0081585 Rekonstrukce zabezpečovacích prvků služebny Policie ČR Rajmonova 1637/2 6330 6363 84 0716 734,70

MČ Praha 18 0081586 Rekonstrukce služebny Policie ČR Bechyňská 639 6330 6363 84 0716 985,30

MČ Praha 9 0081595 Rekonstrukce služebny MP Praha 9, Veltruská 576 6330 6363 84 0716 1 656,70

MČ Praha 9 0091635 Rekonstrukce služebny MP Praha 9, Veltruská 576 6330 5347 81 0716 384,10

C e l k e m 28 665,30

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJOdbor/Organizace

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL



Důvodová zpráva 

 

V předkládaném materiálu je navrhováno uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hlavního města 

Prahy v návaznosti na Koncepci rekonstrukce a výstavby služeben Městské policie hl. m. Prahy  

a Policie ČR, které se nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl. m. Prahy ve střednědobém 

výhledu od roku 2020 do roku 2022. 

Koncepce byla projednána Radou hl. m. Prahy (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 420 ze dne  

9. 3. 2020) a Zastupitelstvem hl. m. Prahy (usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/10 ze dne  

19. 3. 2020). Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci nebo výstavbu služeben Městské policie 

hl. m. Prahy a Policie ČR, které jako objekty určené pro výkon služby strážníků a policistů tvoří 

technické zázemí pro jejich činnost. Řada služeben je často v nevyhovujícím technickém stavu, bez 

odpovídajícího hygienického zázemí a neposkytuje důstojné prostředí pro výkon služby. Pokud by 

nedošlo k poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukce a výstavby služeben, hrozí nebezpečí 

uzavírání těchto objektů, a to z důvodu často havarijního stavu, který může ohrozit nejen zdraví policistů 

a strážníků, ale i občanů.   

Na realizaci předmětné Koncepce byla v rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2021 vytvořena  

investiční akce číslo: 0045183 – Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘP HMP a to tak, aby byly 

zohledněny žádosti jednotlivých městských částí na uvolnění finančních prostředků ve výši, která je 

nezbytně nutná k dokončení realizace jednotlivých projektů – některé projekty již byly započaty 

minulý rok a jejich dokončení se plánuje v tomto či příštím roce, některé projekty se do dnešní doby 

nacházely ve fázi projektových příprav a nyní bude přistoupeno k jejich realizaci. Městská část  

Praha 9 ve věci možnosti čerpání finančních prostředků na rekonstrukce služeben Městské policie  

hl. m. Prahy a Policie ČR žádá o uvolnění finančních prostředků ve výši 2 040 791,- Kč  

na vybudování nového operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy v ulici Veltruská 576, a to 

z důvodu nevyhovujícího prostoru, ve kterém je v současné chvíli umístěno. Po dohodě s vedením 

místního oddělení Městské policie hl. m. Prahy byl zpracován záměr přesunu operačního střediska  

do větších prostor v rámci budovy Městské policie hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že služebna Městské 

policie hl. m. Prahy, Veltruská 576 není zahrnuta v Koncepci rekonstrukce služeben, bude finanční 

částka poskytnuta z plánované akce na výstavbu nové služebny Městské policie  

hl. m. Prahy, Starodvorská 222/1, MČ Praha – Lysolaje. Výstavba nové služebny na výše uvedené adrese 

měla být započata v roce 2020, avšak vzhledem k okolnostem je odložena. Finanční prostředky z této 

akce je navrhováno poskytnout na pokrytí nákladů na vybudování nového operačního střediska Městské 

policie hl. m. Prahy, Veltruská 576.       

Žádosti městských částí o uvolnění rezervy jsou přílohou č. 1 této důvodové zprávy. Finanční prostředky 

je navrženo přidělit na základě požadavků městských částí (viz příloha č. 2) tak, jak je uvedeno 

v  Koncepci rekonstrukce a výstavby služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, které se 

nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl. m. Prahy ve střednědobém výhledu od roku 2020 

do roku 2022, případně tak, jak žádají jednotlivé městské části a jak dokládají rozpočty na dané akce. 

Současně navrhujeme vyhovět žádosti Městské části Praha 4 o prodloužení možnosti čerpat finanční 

prostředky z dotace na rekonstrukci služebny PČR, Bojanovická 2848/1 ve výši 2 mil. Kč, která byla 

poskytnuta v minulém roce (příloha č. 2 této důvodové zprávy). Městská část nestihne vyčerpat 

poskytnuté finanční prostředky do 30. 6. 2021, vzhledem k tomu, že příprava rekonstrukce objektu se  

i s ohledem na pandemii koronaviru a na změny záměrů Policie ČR posunula, a to tak, že bude 

realizována v druhé polovině roku 2021 s pokračováním v roce 2022. Již poskytnuté finanční prostředky 



budou vyčerpány do 31. 12. 2021. Současně doporučujeme vyhovět i žádosti MČ Praha 9, která žádá  

o poskytnutí finančních prostředků na vybudování nového operačního střediska (příloha č. 3 této 

důvodové zprávy).    

Z objektivních důvodů je navrhováno dobu čerpání všech dotací prodloužit, a to především z důvodu 

pozastavení prací na projektech v době nouzového stavu, který vyhlásila Vláda České republiky pro 

území celé České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na 

našem území. Finanční dotace měly být, dle nastavených podmínek, vyčerpány v roce, ve kterém byly 

poskytnuty. Vzhledem k nastalé situaci se však řada projektů a projekčních příprav zpozdila, z tohoto 

důvodu je navrhováno upravit podmínky čerpání dotací, a to do 30. 6. 2022.  

Současně je navrženo poskytnout finanční prostředky pouze těm městským částem, které doposud 

doložily veškeré požadované dokumenty a splnily podmínky uvedené v Usnesení Zastupitelstva  

hl. m. Prahy číslo 15/10 ze dne 15. 3. 2020.  

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/10 ze dne 19. 3. 2020 stanovilo podmínku pro poskytnutí  

a čerpání dotace a to tak, že se investice financovaná z této dotace promítne do nájemního vztahu  

na rekonstruované a nově vystavěné prostory, a to závazkem městské části ponechat tyto prostory  

pro účely služebny po definovanou dobu. Podmínky pro poskytnutí dotace pak jsou nastaveny tak, aby 

byly ochráněny finanční prostředky hlavního města Prahy investované do majetku městských částí. 

Proto je požadováno zejména „odbydlení“ (tedy prominutí nájemného na dobu do plného započtení výše 

poskytnuté dotace proti nájemnému) a doba udržitelnosti nájmu na dobu 5 let.  

U služeben Městské policie hl. m. Prahy vzniká pro městské části poskytnutím dotace závazek 

promítnout částku dotace do nájemního vztahu a výše nájemného tak, aby nájemné zohlednilo právě 

tuto hlavním městem Prahou poskytnutou částku a došlo k „odbydlení“ této částky, tedy, aby nájemné 

pro služebny Městské policie hl. m. Prahy bylo spíše symbolické.  

 

U služeben Policie ČR pak vzniká pro městské části závazek ponechat rekonstruovaný či nově vystavěný 

prostor pro účely služebny po dobu alespoň 5 let.  

 

Podmínky pro využití dotace na rekonstrukci nebo výstavbu služebny jsou tedy stanoveny takto:  

• zpracovaný projekt na rekonstrukci nebo výstavbu s tím, že z poskytnuté částky je možné využít 

maximálně 2% na zpracování projektu,  

• finanční částku vyčerpat do 30. 6. 2022 

• podání žádosti o poskytnutí finanční částky na rekonstrukci nebo výstavbu služebny, obsahující 

projekt rekonstrukce nebo výstavby, jehož povinnou součástí bude: 

- popis stávající situace ve služebně; 

- popis požadovaného stavu včetně potřebných kroků k jeho dosažení (stavební povolení, 

projektová dokumentace atd.); 

- předpokládanou cenu, která bude doložena např. průzkumem trhu či jinou předběžnou 

kalkulací a to ve formě položkového rozpočtu; 

• finanční částku využít výhradně na prostory využívané jako služebny, případně na prostory 

k tomu související (šatny, sociální zázemí apod.), 

• dodržet zákonnou úpravu pro výběr dodavatele – zákon o veřejných zakázkách, 

• veškeré provedené úpravy řádně vyúčtovat a doložit hlavnímu městu Praze, 

• v případě služebny Městské policie hl. m. Prahy doložit spolu s vyúčtováním také 

„odbydlení“ poskytnuté částky dotace - tedy prominutí či stanovení symbolického 

nájemného na dobu do plného započtení výše poskytnuté dotace proti nájemnému, 



• v případě služebny Policie ČR doložit spolu s vyúčtováním dobu udržitelnosti, tedy doložit 

nájemní vztah s Policií ČR na dobu alespoň 5 let,  

• poskytnout součinnost při kontrole hl. m. Prahy, jakým způsobem byly finance využity. 

Podmínky užití dotace budou kontrolovány odborem bezpečnosti.  

V rozpočtu kapitálových výdajů hlavního města Prahy je na rok 2021 schválená akce č. 0045183 – 

Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘP HMP ve výši 39.465 tis. Kč. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě – Žádosti městských částí o uvolnění rezervy 

Příloha č. 2 k důvodové zprávě – Žádost Městské části Praha 4 o prodloužení možnosti čerpat finanční 

prostředky z dotace na rekonstrukci služebny PČR 

Příloha č. 3 k důvodové zprávě – Žádost MČ Praha 9 o uvolnění rezervy 

Příloha č. 4 k důvodové zprávě – Odůvodnění žádostí městských částí o uvolnění rezervy 

Příloha č. 5 k důvodové zprávě – Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/10 ze dne 19. 3. 2020 

Příloha č. 6 k důvodové zprávě – Smlouva o smlouvě budoucí nájemní uzavřená mezi Městskou částí 

Praha 16 a Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy 

Příloha č. 7 k důvodové zprávě – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1453 ze dne 14. 6. 2021 

 

























Příloha č. 4 k důvodové zprávě 

 

Odůvodnění žádostí městských částí o uvolnění rezervy 

 

Žádost MČ Praha 16 – přidělení finančních prostředků na výstavbu nové služebny Policie 

ČR, nám. Osvoboditelů 5 

V Koncepci vyčleněny finanční prostředky na rok 2021 v objemu 10 000 000,- Kč na výstavbu 

nové služebny Policie ČR v rámci rekonstrukce Centra Koruna.  

V současné době je služebna Policie ČR umístěna na okraji Radotína v nevyhovujících 

prostorách a v záplavové oblasti. V rámci projektu rekonstrukce Centra Koruna je zahrnuta také 

výstavba nové služebny Policie ČR. Přemístěním služebny do centra Radotína tak dojde 

k zajištění lepších pracovních podmínek pro zaměstnance Policie ČR a zároveň ke zlepšení 

dostupnosti pro občany. Realizace stavby započala v lednu 2020 a práce pokračují dle 

harmonogramu. V současné chvíli je dokončena hrubá stavba včetně zastřešení a probíhají 

práce na vnitřních prostorách a zdravotně technických instalacích. Předpokládaný termín 

dokončení stavby je v srpnu 2021.  

Městská část Praha 16 splnila všechny podmínky poskytnutí dotace (např. podání žádosti, 

doložení požadované dokumentace – projekt, smlouva o dílo, stavební záměr…, přijetí závazku 

vyčerpat poskytnuté finanční prostředky do určeného termínu). V rámci požadavku na vyplnění 

tzv. „karty služebny PČR“, kdy byla zjišťována nutnost a finanční náročnost provedení 

rekonstrukcí a výstaveb služeben MP a PČR však došlo k chybnému vyplnění tohoto 

dokumentu pracovníkem Odboru místního hospodářství ÚMČ Praha 16, přičemž byla chybně 

uvedena nižší finanční částka potřebná k zabezpečení výstavby služebny.  

Poskytnutá finanční částka bude použita na dostavbu objektu, jež bude sloužit výhradně jako 

služebna Policie ČR. Městská část Praha 16 akceptovala podmínku doložení nájemního vztahu 

s Policií ČR v daném objektu na dobu alespoň 5 let a současně přijala podmínku poskytnutí 

součinnosti při kontrole hl. m. Prahy, jakým způsobem byly finance využity. 

Usnesením Rady Městské části Praha 16 číslo 727/2020 a 728/2020 ze dne 2. prosince 2020 

byl jednomyslně odsouhlasen záměr pronájmu objektu C ve stavbě Centrum Koruna, náměstí 

Osvoboditelů, Praha-Radotín o celkové výměře 846 m2 včetně parkovacích míst na pozemku 

parc. č. 949/1 k. ú. Radotín Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy, se sídlem 

Kongresová 1666/2, Praha 4, za účelem provozování služebny Policie ČR, Místní oddělení 

Radotín a současně také uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní ve stavbě Centrum 

Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín včetně parkovacích míst na pozemku  

parc. č. 949/1 k. ú. Radotín Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy, se sídlem 

Kongresová 1666/2, Praha 4, za účelem provozování služebny Policie ČR, Místní oddělení 

Radotín. 

 

V současné chvíli již disponujeme Smlouvou o smlouvě budoucí – Nájemní smlouva mezi MČ 

Praha 16 a Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy, kde jsou zohledněny podmínky 

stanovené ve schválené Koncepci rekonstrukce služeben – např. tedy trvání nájemního vztahu 



Příloha č. 4 k důvodové zprávě 

 

po dobu nejméně 5ti let. Nájemní smlouva bude uzavřena nejpozději  

do 2 měsíců ode dne kolaudace výše uvedeného objektu, který bude sloužit jako služebna PČR. 

Výše nájmu je stanovena ve výši, která je v čase a místě obvyklá a to 500,-Kč/m2/rok za 

podlahovou plochu a 800,-Kč včetně DPH/měsíc za jedno parkovací místo. Roční pronájem 

služebny PČR tak činí 423.000,-Kč. Smlouva o smlouvě budoucí nájemní uzavřená mezi MČ 

Praha 16 a Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy je přílohou č. 5 důvodové 

zprávy.  

Po prostudování přiložené dokumentace doporučujeme uvolnit finanční částku v požadované 

výši tak, aby mohla být stavba objektu služebny Policie ČR dokončena v termínu.  

 

Žádost MČ Praha Kunratice – přidělení finančních prostředků na rekonstrukci služebny 

MP Praha - Kunratice, Kostelní náměstí 34  

V Koncepci vyčleněny finanční prostředky na rok 2021 v objemu 435 000,- Kč  

na rekonstrukci služebny Městské policie hl. m. Prahy - rekonstrukce rozvodů energií, výměna 

podlah, výměna oken, oprava fasády, výmalba, rekonstrukce sociálního zařízení.  

Služebna Městské policie hl. m. Prahy sídlí ve výše uvedeném objektu na základě nájemní 

smlouvy od 1. 5. 1995, a to za symbolické nájemné. Objekt je v majetku hl. m. Prahy – svěřen 

je do správy MČ Praha – Kunratice. Pro účely Městské policie hl. m. Prahy byl objekt 

rekonstruován a následně zkolaudován v roce 1995. Od této doby probíhala pouze běžná údržba 

objektu. V roce 2019 MČ Praha Kunratice do objektu na své náklady instalovala klimatizaci. 

V současné době je nutné přistoupit k výměně dřevěných oken, repasi vstupních dveří, výměně 

podlahových krytin, rekonstrukci sociálního zařízení, výmalbě a instalaci nového ohřevu vody. 

Výše uvedené úpravy nepodléhají stavebnímu povolení. Stavební rozpočet byl doložen, a to na 

částku 539,30 tis. Kč.   

Po prostudování přiložené dokumentace doporučujeme uvolnit finanční částku ve výši 

zpracovaného rozpočtu na provedení výše uvedených prací – tedy 539,30 tis. Kč, aby mohly 

být provedený výše uvedené opravy v plném rozsahu.    

 

 

Žádost MČ Praha 4 – přidělení finančních prostředků na rekonstrukci služebny Policie 

ČR, Bojanovická 2848/1 

V Koncepci vyčleněny finanční prostředky na rok 2021 v objemu 14 000 000,- Kč  

na celkovou rekonstrukci objektu služebny Policie ČR – rekonstrukce kanalizace, rozvodů 

energií, výměna podlah, výmalba, vzduchotechnika/klimatizace, rekonstrukce sociálního 

zařízení, změna vnitřního členění, zateplení objektu, a to jako poměrná část z celkové částky 

20 000 000,- Kč vyčleněné v Koncepci sloužící k celkové rekonstrukci objektu.   
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V objektu služebny Policie ČR se jedná o celkovou rekonstrukci, objekt byl postaven v roce 

1962 a od této doby byly prováděny spíše jen nutné udržovací práce. V souvislosti s nutnou 

rekonstrukcí byla zpracována technická studie, která měla za cíl posoudit stávající technický 

stav budovy a provést vyčíslení investičních nákladů na provedení celkové rekonstrukce 

objektu. V rámci vypracování předmětné studie zpracovatel daný objekt navštívil  

za přítomnosti provozovatele i stavebníka, kdy byla pořízena fotodokumentace stávajícího 

stavu.  

V současné době se jako největší problémy jeví: 1) vnější výplně otvorů, které jsou již  

za hranicí své životnosti, 2) kapacitně nedostatečné soc. zázemí, včetně potřeby oddělení 

samostatně pro muže a ženy, rovněž samostatné pro zadržené osoby, bezbariérové WC  

u vstupu pro veřejnost, 3) kapacitně nevyhovující šatny pro zaměstnance včetně vybudování 

umýváren se sprchami, 4) potřeba vybudování druhého samostatného vstupu vzhledem  

k provozu (možno využít stávající vstup umístěný v komerčním prostoru). Dále pak  

s ohledem na provoz a využití objektu by bylo vhodnější jiné dispoziční řešení některých částí 

budovy a lepší využití daného prostoru s ohledem na potřeby stávajícího provozu. S ohledem 

na tuto skutečnost je nutná kompletní rekonstrukce objektu, která by změnila standardy 

technického řešení objektu na požadavky a standardy dnešní doby a dále by optimalizovala 

dispozici objektu dle potřeb využití – místní oddělení Policie ČR. 

Závěrem je tedy navržena kompletní rekonstrukce objektu. Hrubý odhad investičních nákladů 

je vyčíslen na 27 506 tis. Kč. Vzhledem k nutnosti zachování chodu služebny je nutné samotnou 

rekonstrukci rozdělit na několik na sebe navazujících etap.  

V minulém roce byla poskytnuta dotace na výše uvedenou rekonstrukci ve výši  

2 000 000,- Kč s termínem čerpání do 30. 6. 2021. Vzhledem k tomu, že se příprava 

rekonstrukce i s ohledem na pandemii koronaviru a na změny záměrů Policie ČR posunula, 

podala MČ Praha 4 žádost o prodloužení možnosti čerpat finanční prostředky z výše uvedené 

dotace do konce roku 2021. 

Po prostudování přiložené dokumentace doporučujeme uvolnit finanční částku v požadované 

výši, tedy 14 000 000,- Kč a současně doporučujeme vyhovět žádosti o možnost prodloužení 

čerpat finanční prostředky z dotace ve výši 2 000 000 Kč, které byly poskytnuty v minulém 

roce a měly být vyčerpány do 30. 6. 2021. Doporučujeme, aby termín jejích čerpání byl 

prodloužen do konce roku 2021, a to vzhledem k výše popsaným okolnostem. 

 

Žádost MČ Praha 6 – přidělení finančních prostředků na rekonstrukci služebny Policie 

ČR, Ve Střešovičkách 1990/55  

V Koncepci byly vyčleněny finanční prostředky na rok 2021 v objemu 380 000,- Kč  

na výměnu podlah, rekonstrukci sociálního zařízení a opravy a nátěr betonových podlah 

v garážích. 

MČ Praha 6 dlouhodobě eviduje požadavek Policie ČR na rekonstrukci kuchyní a sociálního 

zázemí v 1. a 2. NP, odstranění prosklené příčky a zhotovení příčky ze sádrokartonu včetně 

pokládky nové podlahové krytiny v kancelářích v 1. NP, pokládky keramické dlažby  
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na schodišti a pokládku nových podlahových krytin z PVC v suterénních prostorách služebny. 

Posledním požadavkem je zhotovení prostupů v obvodovém zdivu pro mobilní klimatizační 

jednotky. Položkový rozpočet výše uvedeného je zpracován. 

Po prostudování přiložené dokumentace doporučujeme uvolnit finanční částku v požadované 

výši, tedy 365,20 tis. Kč na provedení výše uvedených prací.  

 

Žádost MČ Praha 8 – přidělení finančních prostředků na rekonstrukci služebny Policie 

ČR, Rajmonova1637/2 

V Koncepci vyčleněny finanční prostředky na rok 2021 v objemu  800 000,- Kč na výměnu 

podlah, výmalbu a rekonstrukci sociálního zařízení.  

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce sociálního zařízení proběhla již v roce 2019 z rozpočtu MČ 

Praha 8 z důvodu havarijního stavu, finanční prostředky budou využity na jiný účel, a to na 

zabezpečovací prvky služebny dle požadavku MV ČR, zabezpečení vstupu do služebny  

a instalaci mříží a žaluzií do oken.     

Po prostudování přiložené dokumentace doporučujeme uvolnit finanční částku v požadované 

výši dle zpracovaného položkového rozpočtu, tedy 734,70 tis. Kč na provedení výše uvedených 

prací.  

 

Žádost MČ Praha 18 – přidělení finančních prostředků na rekonstrukci služebny Policie 

ČR, Bechyňská 639  

V Koncepci byly vyčleněny finanční prostředky na rok 2021 v objemu 800 000,- Kč  

na výměnu podlah, výmalbu, rekonstrukci sociálního zařízení, změnu vnitřního členění, 

rekonstrukce kuchyněk, dveří a obkladů.  

V rámci oprav výše uvedené služebny Policie ČR se bude jednat především o výměnu 

podlahových krytin, opravy omítek z důvodu vlivu vlhka, výmalby, rekonstrukci zařízení  

a kuchyněk, které se nacházejí v nevyhovujícím hygienickém stavu. Z důvodu výše uvedeného 

byla zpracována technická zpráva a podrobný položkový rozpočet prací. Celkové náklady jsou 

vyčísleny na 985, 30 tis. Kč.   

Po prostudování přiložené dokumentace doporučujeme uvolnit finanční částku ve výši 

zpracovaného položkového rozpočtu, tedy 985, 30 tis. Kč na provedení výše uvedených prací.  

 

Žádost MČ Praha 9 – přidělení finančních prostředků na vybudování nového operačního 

střediska MP Praha 9, Veltruská 576 

Městská část Praha 9 žádá o uvolnění finančních prostředků ještě ve výši 2 040 791,- Kč  

na vybudování nového operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy v ulici  



Příloha č. 4 k důvodové zprávě 

 

Veltruská 576, a to z důvodu nevyhovujícího prostoru, ve kterém je v současné chvíli umístěno. 

Po dohodě s vedením místního oddělení Městské policie hl. m. Prahy byl zpracován záměr 

přesunu operačního střediska do větších prostor v rámci budovy Městské policie  

hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že služebna Městské policie hl. m. Prahy, Veltruská 576 není 

zahrnuta v Koncepci rekonstrukce služeben na tento rok, bude finanční částka poskytnuta 

z plánované akce na výstavbu nové služebny Městské policie hl. m. Prahy, Starodvorská 222/1, 

MČ Praha – Lysolaje. Výstavba nové služebny na výše uvedené adrese měla být započata 

v tomto roce, avšak vzhledem k okolnostem je odložena. Finanční prostředky z této akce budou 

tedy poskytnuty na pokrytí nákladů na vybudování nového operačního střediska Městské 

policie hl. m. Prahy, Veltruská 576. MČ Praha 9 doložila veškeré požadované podklady – 

položkový rozpočet, žádost, popis nevyhovující situace na dotčené služebně Městské policie 

hl. m. Prahy.    

Po prostudování přiložené dokumentace doporučujeme uvolnit finanční částku ve výši 

zpracovaného položkového rozpočtu, tedy 2 040,80 tis. Kč na provedení výše uvedených prací. 
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