Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1862
ze dne 2.8.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02, 04 a 05 v souvislosti s realizací energeticky
úsporných a adaptačních opatření II.
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hl.m. Prahy a zavedení nových
investičních akcí do centrálního číselníku akcí včetně stanovení celkových nákladů akcí
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí dle bodu I.
tohoto usnesení
Termín: 6.8.2021
2.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 6.8.2021

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 Ing. Petr Hlubuček
R-40981
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1862 ze dne 2. 8. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

UZ

ORJ

-

0254

-7 179,00

0008653

Realizace opatření na úsporu energie a
adaptační opatření

0000000

EAO - Regulace otopné soustavy

2 731,00

94

0461

2 731,00

0000000

EAO - Regulace otopné soustavy Novovysočanská 5

503,00

94

0461

503,00

Domov mládeže a školní jídelna,
Praha 2, Neklanova 32 se sídlem
Praha 2, Neklanova 147/32

0000000

EAO - Výměna TČ - objekt Husova

498,00

94

0461

498,00

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 se
sídlem Praha 6, Arabská 682/14

0000000

EAO - Rekonstrukce osvětlení - studovna a
knihovna

1 127,00

94

0461

1 127,00

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského
zámku 1 se sídle Praha 8, U
libeňského zámka 1/2

0000000

EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebny 3. etapa

2 199,00

94

0461

2 199,00

Domov pro seniory Heřmanův
Městec se sídlem Heřmanův
Městec, Masarykovo náměstí 37

0000000

EAO - Rekonstrukce osvětlení

121,00

94

0582

121,00

OCP MHMP
Vyšší odborná škola stavební a
Střední průmyslová škola stavební,
Praha 1, Dušní 17 se sídlem Praha
1, Dušní 1083/7
Střední škola - Centrum odborné
přípravy technickohospodářské,
Praha 9,Poděbradská 1/179 se
sídlem Praha 9, Poděbradská 1/179

Celkem
CELKEM

0,00
0,00

Důvodová zpráva

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na podporu realizace energeticky úsporných a
adaptačních opatření v objektech příspěvkových organizací, zřízených hl. m. Prahou, v celkové
výši 7 179 tis. Kč.
V rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 v rámci kapitoly 02 (městská infrastruktura) bylo vyčleněno
20 mil. Kč kapitálových výdajů na realizaci energeticky úsporných a adaptačních opatření (akce
č. 8653) a 5 mil. Kč kapitálových výdajů na pilotní projekty v životním prostředí (akce č. 41459).
Postupná realizace energeticky úsporných opatření v objektech v majetku hl. m. Prahy vyplývá z
Územní energetické koncepce hl. m. Prahy (2013-2033), prioritní oblast č. 1. Podpora
hospodaření s energií v objektech v majetku hl. m. Prahy.
V bodě I. usnesení je předkládán návrh na podporu následujících projektů efektivního využití
energie:
• EAO - Regulace otopné soustavy – současná otopná soustava v objektu VOŠS a SPŠS, Praha
1, Dušní 17 neumožňuje efektivní regulaci a zároveň je celá, s výjimkou plynových kotlů za
hranicí životnosti. Požadovaná částka 2 730 686,- Kč (v příloze usn. č.1 zaokrouhleno na
2 731 tis. Kč) zahrnuje rekonstrukci sytému měření a regulace, osazení novými
termostatickými ventily a jejich seřízení podle nového přepočtu soustavy, což by mělo přinést
úspory cca 15 %.
• EAO - Regulace otopné soustavy - Novovysočanská 5 – po kompletně provedené rekonstrukci
kotelny v objektu SŠ-COPTH Novovysočanská 5 je nutné zajistit regulaci otopné soustavy.
Požadovaná částka 502 150,- Kč (v příloze usn. č.1 zaokrouhleno na 503 tis. Kč) zahrnuje
výměnu termostatických ventilů a hlavic včetně jejich nastavení dle připojení.
• EAO - Výměna TČ - objekt Husova – v rámci postupné revitalizace objektu Domova mládeže
a školní jídelny Husova 3 je dlouhodobým záměrem náhrada stávajících tepelných čerpadel
za nové energeticky úspornější. Požadovaná částka 497 068,- Kč (v příloze usn. č.1
zaokrouhleno na 498 tis. Kč) zahrnuje pořízení a instalaci tepelných čerpadel ve 2. a 3. patře
objektu Husova 3.
•

EAO - Rekonstrukce osvětlení - studovna a knihovna – současné osvětlení v prostoru
studovny a knihovny (cca 300m2) v objektu Gymnázia, Arabská 14, Praha 6 je řešeno pomocí
již nevyhovujících starých zářivek z roku 1996. Požadovaná částka 1 126 612,25 Kč (v příloze
usn. č.1 zaokrouhleno na 1 127 tis. Kč) zahrnuje rekonstrukci osvětlení včetně souvisejících
úprav elektroinstalace a kazetového stropu studovny a knihovny.

• EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebny 3. etapa – jedná se o třetí a závěrečnou etapu
rekonstrukce osvětlení v objektu Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 ve zbývajících
6 třídách a 16 kabinetech pedagogů. Projekt je řešen ve spolupráci s ČVUT v Praze.
Požadovaná částka 2 198 067,- Kč (v příloze usn. č.1 zaokrouhleno na 2 199 tis. Kč) zahrnuje
náklady na vlastní realizaci včetně materiálu, montáže a technologie.
• EAO - Rekonstrukce osvětlení – jedná se rekonstrukci osvětlení ve vytipovaných prostorách
Domova pro seniory Heřmanův Městec. Původní osvětlení bylo nainstalováno mezi lety 19752000. Požadovaná částka 121 000,- Kč zahrnuje pořizovací náklady, samotnou instalaci
budou realizovat zaměstnanci Domova pro seniory Heřmanův Městec.
Přílohou č.1 důvodové zprávy jsou vygenerované sestavy BARPOZ32 za každou výše uvedenou
akci.
Žádosti příspěvkových organizací o poskytnutí finanční podpory uvedených projektů jsou
obsaženy v přílohách č.2 až 7 důvodové zprávy.

