Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 26/36
ze dne 22.4.2021
k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované
hlavním městem Prahou - Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské,
Praha 9, Poděbradská 1/179

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

poskytnutí návratné finanční výpomoci dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
příspěvkové organizaci
Střední
škola Centrum
odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179, IČO: 14891212, se sídlem
Poděbradská 179/1, Praha 9 ve výši 48.000.000,- Kč z rozpočtu hl.m. Prahy na
překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků na realizaci projektu "Pilotní
projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská 362/32A na energeticky
soběstačnou“ (CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0000673) čerpaného z OPPPR. Tato
návratná finanční výpomoc bude hlavnímu městu Praze vrácena jednorázově
nejpozději do 1. 3. 2022

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 26.4.2021

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-9152
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 26/36 ze dne 22. 4. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy - návratná finanční výpomoc

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

Číslo akce

SML MHMP

70461000244

Účel / Název akce

ODPA

dočasně volné zdroje

POL

UZ

8115

ORJ
461

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Částka
(v Kč)

48 000,0

48 000 000,00

48 000,0

48 000 000,00

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

Odbor/Organizace

Střední škola - Centrum odborné
přípravy technickohospodářské,
Praha 9, Poděbradská 1/179, IČ
14891212

Číslo akce

70461000244

Účel / Název akce

návratná finanční výpomoc
Celkem

1

ODPA

POL

3123

5651

UZ

ORJ

461

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Částka
(v Kč)

48 000,0

48 000 000,00

48 000,0

48 000 000,00

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu hlavního města Prahy se tímto předkládá materiál – poskytnutí návratné finanční
výpomoci dle §34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Poděbradská 1/179 ve výši 48 000 000,--Kč z rozpočtu hlavního
města Prahy na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků na realizaci projektu
čerpaného z OPPPR. Tato návratná finanční výpomoc bude hlavnímu městu Praze vrácena
nejpozději do 1. 3. 2022.
Tato návratná finanční výpomoc bude poskytnuta na překlenutí způsobu financování z OPPPR,
kdy zálohové platby jsou poskytovány v režimu ex-post a to následovně: příspěvková
organizace obdrží celkovou částku dotace až po skončení samotné realizace projektu
(odevzdání ZoR řídícímu orgánu a po kontrole provedené řídícím orgánem). Z tohoto vyplývá,
že příspěvková organizace v časovém úseku mezi jednotlivými etapami projektu je povinna
pokrýt veškeré náklady projektu. V případě, že příspěvková organizace hospodaří s omezeným
rozpočtem, nemá tedy dostatečné finanční prostředky na pokrytí časového úseku dle
projektového harmonogramu. Z tohoto důvodu je nutné, aby zřizovatel (Hlavní město Praha)
této příspěvkové organizaci poskytl návratnou finanční výpomoc.
Zřizovatel organizacím poskytuje návratnou finanční výpomoc na překlenutí dočasného
nedostatku finančních prostředků, protože půjčky od komerčních subjektů znamenají pro
příspěvkové organizace další zatížení v podobě úroků.
Vrácení návratné finanční výpomoci je zajištěno výnosy organizace. Zřizovatel určil v usnesení
lhůtu delší než běžný rok.
Projekt s registračním číslem CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0000673 schválila Rada hl. m. Prahy
dne 5. 6. 2018 (Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1295 ze dne 5. 6. 2018).
Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Poděbradská 1/179 je střední škola,
která nabízí komplexní vzdělávací nabídku na vysoké odborné úrovni. Škola zajišťuje širokou
škálu možností získat kvalifikaci v oborech vzdělání středních odborných škol a středních
odborných učilišť, v nástavbovém studiu absolventů, vzdělávání dospělých (rekvalifikace,
kvalifikační a inovační kurzy apod.). Tento proces navazuje na již v minulosti započatý rozvoj
inteligentních budov na území hlavního města Prahy.
Cílem projektu s názvem „PILOTNÍ PROJEKT PŘEMĚNY BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY
ČESKOBRODSKÁ
362/32A
NA
ENERGETICKY
SOBĚSTAČNOU“
(CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0000673) je přeměna budovy v Českobrodské ulici, č.p. 32a,
která je téměř v kritickém stavu a obsahuje škodlivý azbest. Tato budova 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 %.
Tento typ řešení revitalizace veřejné budovy zatím v ČR neexistuje a po dosažení cíle projektu
se bude řadit mezi nejlepší evropské příklady revitalizace budov. K dosažení takových hodnot
bylo potřeba využít inovativní koncepty a technologie jako je například:
• Lehký dřevěný obvodový plášť (český aplikovaný výzkum na UCEEB ČVUT)

• Zateplení obálky budovy na úroveň pasivního domu
• Tepelná čerpadla země/voda zajišťující vytápění, ohřev TV a chlazení
• Vzduchotechnický systém se zpětným získáváním tepla
• Inovativní kombinace fotovoltaického a bateriového systému
• Fyzické i datové zabezpečení školy v souladu s nejmodernějšími trendy
• Centrální inteligentní řízení veškerých komponentů a technologií
• Extenzivní zelená střecha
• Akumulace a retence dešťových vod
• a mnoho dalších

