
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 27/82 
ze dne  27.5.2021 

k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 z 
kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro městské části pro zvýšení kapacit základního 

školství 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a poskytnutí účelových investičních dotací městských 
částem hl. m. Prahy na posílení kapacit základního školství dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 31.5.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9396  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/82 ze dne 27. 5. 2021

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

MHMP - ROZ 0091606 Úvěrový rámec 2021 0000 8115 722 1016 -303 000,00

MHMP - ROZ 0045767 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 0000 8115 0416 303 000,00

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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

ROZ - MHMP 0045767 Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství 0722 0416 -303 000,0

ROZ - MHMP 0045767 Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství 0000 0416 303 000,0

ROZ - MHMP 0045767 Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství 0000 0416 -303 000,0

C e l k e m -303 000,0

                   II. Úprava rozpočtu kapitálových výdajů - pol. 6363 - poskytnutí INV dotace MČ HMP (strana DAL)

MČ Praha 3 0081587 Rekonstrukce ZŠ Havlíčkovo náměstí 6330 6363 84 0416 20 000,0

MČ Praha 10 0081588 Rekonstrukce secesní školy Strašnická 6330 6363 84 0416 80 000,0

MČ Praha 9 0081589 Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry 6330 6363 84 0416 80 000,0

MČ Praha 18 0081035 Rekonstrukce MŠ Místecká 6330 6363 84 0416 5 000,0

MČ Praha-Čakovice 0081590 Dostavba ZŠ Dr. Edvarda Beneše - budova A 6330 6363 84 0416 35 000,0

MČ Praha 13 0081591 Vybavení 24 učeben 6330 6363 84 0416 8 000,0

MČ Praha 11 0081592 Přístavba ZŠ - Chodov 6330 6363 84 0416 15 000,0

MČ Praha 7 0081517
ZŠ TGM reko gastroprovozu – navýšení kapacity 

jídelny
6330 6363 84 0416 7 000,0

MČ Praha 14-Černý Most 0081593 Přístavba ZŠ Vybíralova 6330 6363 84 0416 38 000,0

MČ Praha-Kolovraty 0081594 ZŠ Kolovraty 6330 6363 84 0416 15 000,0

C e l k e m 303 000,0

Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

POL UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA
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Důvodová zpráva 

 

 

 
Investiční rezerva je použita za účelem uspokojení aktuální poptávky po navyšování 

kapacit základních škol a souvisejících investičních akcí městských částí. Rozdělení 

rezervy je založeno na  

1) vyhodnocení školských projektů a žádostí o příspěvek zaslaných městskými částmi hl. 

m. Prahy odboru školství, mládeže a sportu MHMP při sběru projektů a žádostí v zimě 

2020 a na jaře 2021 z hlediska jejich potřebnosti a stavební připravenosti,  

2) posouzení projektů a žádostí o příspěvek Komisí RHMP pro školskou infrastrukturu, 

3) konzultace žádostí s odborem rozpočtu MHMP. 

 

 
 

1.1 Investiční dotace pro MČ Praha 3 – Rekonstrukce ZŠ Havlíčkovo náměstí – 

20 000 000 Kč 

Na základě žádosti Jiřího Ptáčka, starosty MČ Praha 3 ze dne 14. 4. 2021 (viz příloha č. 1 k 

důvodové zprávě) ve věci rekonstrukce objektu na Havlíčkově náměstí pro zřízení základní 

školy, je předkládán návrh na poskytnutí investiční dotace ve výši 20 mil. Kč na zpracování 

projektové dokumentace. 

Jde o projekt rekonstrukce novorenesanční školní budovy z roku 1885, který má za cíl navýšit 

kapacitu základního školství na Praze 3 o 450 žáků z důvodu plánované bytové výstavby 

v okolí. V současné době je zpracována studie s několika variantami řešení. Studie zahrnuje 

rekonstrukci historické školní budovy na Havlíčkově náměstí a dále výstavbu navazujícího 

nového objektu Chlumova 8. V současné době objekt na Havlíčkově náměstí není pro účely 

školy využíván. 

Celkové náklady akce jsou odhadovány dle varianty na 200 až 278 mil. Kč. Nyní je žádáno o 

dotaci na vypracování projektové dokumentace ve výši 20 mil. Kč. 

 

1.2 Investiční dotace pro MČ Praha 10 – Rekonstrukce secesní školy Strašnická – 

80 000 000 Kč 

Na základě žádosti MgA. Davida Kašpara, místostarosty MČ Praha 10 ze dne 15. 2. 2021 (viz 

příloha č. 2 k důvodové zprávě) ve věci rekonstrukce budovy secesní školy na Strašnické 

k navýšení kapacit základních škol na Praze 10, je předkládán návrh na poskytnutí investiční 

dotace ve výši 80 mil. Kč. 

Potřeba navýšení kapacity základních škol na Praze 10 vyplývá z prognózy vývoje počtu 

žáků, do roku 2028 bude potřeba kapacitu ZŠ navýšit o 1400 žáků. Z toho důvodu připravila 

MČ Praha 10 projekt rekonstrukce Strašnické školy, projekt již má platné stavební povolení. 

Odhadované náklady rekonstrukce jsou 250 mil. Kč. Pro rok 2021 je potřeba dotace ve výši 

80 mil. Kč, o kterou je nyní žádáno. 
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1.3 Investiční dotace pro MČ Praha 9 – Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry – 80 000 000 Kč 

Na základě žádosti Mgr. Tomáše Portlíka, starosty MČ Praha 9 ze dne 28. 4. 2021 (viz příloha 

č. 3 k důvodové zprávě) ve věci výstavby ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry, je předkládán návrh 

na poskytnutí investiční dotace ve výši 80 mil. Kč. 

V roce 2002, kdy bylo MČ Praha 9 odejmuto oprávnění hospodařit se dvěma objekty ZŠ a 

MŠ, ve kterých byly zřízeny střední školy, Hl. město Praha zavázala k zajištění budoucí 

potřebné kapacity základního školství. 

Nyní je potřeba navýšení kapacity základních škol na Praze 9 velmi naléhavá, vyplývá 

z demografického vývoje v městské části, kdy od roku 2006 došlo k nárůstu počtu obyvatel o 

35 %. MČ Praha 9 navyšovala kapacity základních i mateřských škol, nyní již však vyčerpala 

vlastní možnosti.  

MČ Praha 9 proto žádá o poskytnutí investiční dotace na výstavbu nové základní a mateřské 

školy v lokalitě U Elektry v rozvojovém území Vysočany ve výši 100 mil. Kč. Projekt již má 

platné stavební povolení a je vybrán zhotovitel.  

Navrhováno je poskytnutí dotace ve výši 80 mil. Kč. 

 

1.4 Investiční dotace pro MČ Praha 18 – ORG č. 0081035 – Rekonstrukce MŠ Místecká 

– 5 000 000 Kč 

Na základě žádosti Mgr. Zdeňka Kučery, MBA, starosty MČ Praha 18 ze dne 20. 4. 2021 (viz 

příloha č. 4 k důvodové zprávě) ve věci rekonstrukce Mateřské školy Místecká, je předkládán 

návrh na poskytnutí investiční dotace ve výši 5 mil. Kč. 

Na odkup objektu MŠ Místecká (a MŠ Malkovského) obdržela MČ Praha 18 investiční dotace 

od HMP v roce 2019 v celkové výši 56 mil. Kč. V témže roce uzavřela s HMP veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na akci ORG č. 0081035 – Rekonstrukce 

MŠ Místecká ve výši 80 mil. Kč, dodatkem k této smlouvě byla část této návratné finanční 

výpomoci ve výši 5 mil. Kč převedena na jiný účel (ORG č. 0081320 – Rekonstrukce ZŠ gen. 

F. Fajtla). MŠ Místecká zahrnuje odloučená pracoviště MŠ Havířovská (uvedeno v žádosti) a 

MŠ Příborská. 

Nyní MČ Praha 18 žádá o poskytnutí investiční dotace ve výši 5 mil. Kč na pokrytí zbývající 

nákladů na akci ORG č. 0081035 – Rekonstrukce MŠ Místecká. 

 

1.5 Investiční dotace pro MČ Praha-Čakovice – Dostavba ZŠ Dr. Edvarda Beneše – 

budova A – 35 000 000 Kč 

Na základě žádosti Ing. Jiřího Vintišky, starosty MČ Praha-Čakovice ze dne 9. 9. 2020 (viz 

příloha č. 5 k důvodové zprávě) ve věci dostavby školského areálu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, je 

předkládán návrh na poskytnutí investiční dotace ve výši 35 mil. Kč. 

MČ Praha Čakovice projektuje dostavbu školského areálu z důvodu potřeby zajistit 

dostatečné kapacity základního školství v následujících letech. Současná kapacita škol je již 

naplněna. Dostavba školy je rozdělena do tří etap s celkovými náklady ve výši cca 350 mil. 

Kč. Nynější žádost se týká první etapy, kterou je stavba budovy A s předpokládanými 

investičními náklady cca 100 mil. Kč. Kapacita ZŠ se po dokončení budovy A navýší o 210 – 

240 žáků. Nyní je projekt ve fázi projednávání stavebního povolení. 

MČ Praha-Čakovice žádá o poskytnutí investiční dotace na stavbu budovy A v roce 2021 ve 

výši 35 mil. Kč, o zbývající část bude žádat v roce 2022. 
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1.6 Investiční dotace pro MČ Praha 13 – Vybavení 24 učeben – 8 000 000 Kč 

Na základě žádosti RNDr. Marcely Plesníkové, místostarostky MČ Praha 13 ze dne 1. 4. 2020 

(viz příloha č. 6 k důvodové zprávě), je předkládán návrh na poskytnutí investiční dotace na 

vybavení 24 učeben. 

Potřeba vybudování nové základní školy je dána dynamickým rozvojem sídlištní zástavby 

v MČ Praha 13, tzv. Západního města. Z toho důvodu je nutné navyšovat kapacitu základního 

školství, a proto MČ Praha 13 vybudovala v roce 2020 celkem 24 nových učeben v ZŠ 

Trávníčkova a v ZŠ Kuncova. 

MČ Praha 13 žádá o poskytnutí investiční dotace ve výši 9,15 mil. Kč na vybavení nových 

učeben. Navrhováno je poskytnutí dotace ve výši 8 mil. Kč. 

 

1.7 Investiční dotace pro MČ Praha 11 – Přístavba ZŠ – Chodov – 15 000 000 Kč 

Na základě žádosti Mgr. Zuzany Ujhelyiové, radní MČ Praha 11 ze dne 11. 1. 2021 (viz 

příloha č. 7 k důvodové zprávě), je předkládán návrh na poskytnutí investiční dotace na 

přístavbu základní školy ve výši 15 mil. Kč. 

Potřeba navýšení kapacity základních škol vychází z odhadu budoucího počtu dětí na Jižním 

Městě. Odhad budoucích potřeb vychází zejména z plánovaných investičních záměrů, které 

budou na území MČ Praha 11 v nejbližších letech realizovány. 

Z toho důvodu žádá MČ Praha 11 o dotaci na přístavbu ZŠ Květnového vítězství (Chodov) za 

účelem navýšení kapacity základních škol. 

 

1.8 Investiční dotace pro MČ Praha 7 – ORG č. 81517 – ZŠ TGM reko gastroprovozu – 

navýšení kapacity jídelny – 7 000 000 Kč 

Na základě žádosti Mgr. Jana Čižinského, starosty MČ Praha 7 ze dne 13. 5. 2021 (viz příloha 

č. 8 k důvodové zprávě), je předkládán návrh na poskytnutí investiční dotace na navýšení 

kapacity gastroprovozu ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově nám. ve výši 7 mil. Kč 

Projekt řeší navýšení kapacity školní jídelny ze 450 na 700 jídel. Zahrnuje nové dispoziční 

řešení a v rámci stavebních úprav dojde k výměně všech rozvodů ZTI. 

Akce již probíhá a MČ Praha 7 na ni obdržela v r. 2021 dotaci od hl. m. Prahy ve výši 17 mil. 

Kč. Nyní žádá o poskytnutí investiční dotace ve výši 7 mil. Kč na dofinancování akce. 

 

1.9 Investiční dotace pro MČ Praha 14-Černý Most – Přístavba ZŠ Vybíralova – 

38 000 000 Kč 

Na základě žádosti místostarostky MČ Praha 14 Zuzany Jelenové ze dne 18. 5. 2021 (viz 

příloha č. 9 k důvodové zprávě) je předkládán návrh na poskytnutí investiční dotace na 

přístavbu ZŠ Vybíralova ve výši 38 mil. Kč. 

Potřeba navýšení kapacity základního školství je dána demografickým vývojem a nárůstem 

počtu obyvatel v souvislosti s bytovou výstavbou v lokalitě Černý Most. Navýšení kapacity 

zahrnuje v 1. etapě vybudování 4 nových kmenových tříd a ve 2. etapě rekonstrukci a 

navýšení kapacity školní jídelny na cca 1000 jídel. Akce má připravenou projektovou 

dokumentaci a souhlas stavebního úřadu. 
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Celkové náklady akce činí 87,25 mil. Kč, pro realizaci 1. etapy žádá MČ Praha 14 o 

poskytnutí investiční dotace ve výši 38 mil. Kč 

 

 

1.10 Investiční dotace pro MČ Praha-Kolovraty – ZŠ Kolovraty – 15 000 000 Kč 

Na základě žádosti starosty MČ Praha-Kolovraty ze dne 3. 5. 2021 (viz příloha č. 10 

k důvodové zprávě) je předkládán návrh na poskytnutí investiční dotace na vybudování 

Základní školy v Kolovratech ve výši 15 mil. Kč. 

Městská část Praha-Kolovraty se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou základní 

školy, škola není plnohodnotná (má pouze 6 ročníků), není v silách MČ situaci vyřešit. 

O výstavbu nové školy usiluje od r. 2002. Nyní se žáci učí v provizoriu na celkem pěti 

místech a stravují na dvou místech.  

Z toho důvodu nechala MČ Praha-Kolovraty zpracovat projekt nové základní, který již má 

územní rozhodnutí. MČ Praha-Kolovraty žádá o poskytnutí dotace na výstavbu ve výši 340 

mil. Kč. 

Navrhováno je poskytnutí investiční dotace ve výši 15 mil. Kč. 

 

 

Důvodová zpráva pro jednání Zastupitelstva HMP bude předložena ve stejném znění. 

 

 

Přílohy k důvodové zprávě: 

 

č. 1 – dopis starosty MČ Praha 3 ze dne 14. 4. 2021 

č. 2 – dopis místostarosty MČ Praha 10 ze dne 15. 2. 2021 

č. 3 – dopis starosty MČ Praha 9 ze dne 28. 4. 2021 

č. 4 – dopis starosty MČ Praha 18 ze dne 20. 4. 2021 

č. 5 – dopis starosty MČ Praha-Čakovice ze dne 9. 9. 2020 

č. 6 – dopis místostarostky MČ Praha 13 ze dne 1. 4. 2020 

č. 7 – dopis radní MČ Praha 11 ze dne 11. 1. 2021 

č. 8 – dopis starosty MČ Praha 7 ze dne 13. 5. 2021 

č. 9 – dopis starosty MČ Praha 14 ze dne 18. 5. 2021 

č. 10 – dopis starosty MČ Kolovraty ze dne 3. 5. 2021 

 

č. 11 – usnesení Rady HMP č. 1206 ze dne 24. 5. 2021 































































Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 

IČO: 000 63 754, Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 2000870339/0800, www.praha7.cz 

tel.: 220 144 000, 220 144 254, e-mail: CizinskyJ@praha7.cz 

Městská část Praha 7 
Mgr. Jan Čižinský - starosta 
U Průhonu 1338/38 

170 00 Praha 7 
 

 

 

 

 

  Vážený pan  

  Ph.Dr. Mgr. Vít Šimral Ph.D. et Ph.D.  

  radní pro oblast školství  

  Mariánské nám. 2  

  110 01  Praha 1  

    

    

 

MČ P7 148455/2021/OIVZ/HP 
 

 
Vážený pane radní, 

rádi bychom Vás požádali o navýšení již poskytnutých finančních prostředků na rekonstrukci gastroprovozu 
v ZŠ TGM, kdy cílem úprav, které představují kompletní modernizaci gastroprovozu, rozšíření jídelny a 
přemístění lapolu, je navýšení kapacity kuchyně a jídelny v objektu ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí, č. 
p. 1275, na adrese Ortenovo náměstí, č. p. 1275/34, 170 00 Praha 7.  

Účelem investiční akce je navýšení kapacity gastroprovozu ze stávajících 450 jídel na maximum (předpoklad 
700 jídel) a kapacity jídelny ze stávajících 86 míst k sezení na 126 míst. K rozšíření jídelny bude využita 
přístupová chodba vedle jídelny a sklad pod vstupním schodištěm do školy. Oba prostory přímo sousedí se 
stávající jídelnou. Prostor gastroprovozu bude pouze dispozičně upraven a v rámci stavebních úprav dojde 
k výměně veškerých rozvodů ZTI.  

Vážený pane radní, dovolujeme si Vás tímto požádat o navýšení a uvolnění finančních prostředků na 

stavební úpravy „ZŠ TGM reko gastroprovozu – navýšení kapacity jídelny“ o 7 mil Kč. 

MČP7 již od MHMP obdržela v návaznosti na přípis MHMP 238640/2021 ze dne 22. 02. 2021 (k usnesení 

Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/19 ze dne 18. 02. 2021), dotace ve výši 17 mil Kč s následujícím zařazením: 

 ORG  Označení (popis ORG)  ODPA  POL  ÚZ  Úprava rozpočtu v tis. Kč  

81517  ZŠ TGM reko gastroprovozu – 
navýšení kapacity jídelny  

6330  4251  084  17 000,0  

 

S pozdravem                                                                                                        

 

                                                                                                                             ………………………………………………. 

                                                                                                                           Mgr. Jan Čižinský 

                                                                                                                        starosta MČ Praha 7 

                                                    

 







































































Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1206 
ze dne  24.5.2021 

k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 z kapitoly 
04 - Školství, mládež a sport pro městské části pro zvýšení kapacit základního školství 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež            
a sport dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a s poskytnutím účelových investičních dotací 
městským částem hl.m. Prahy na posílení kapacit základního školství dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radnímu PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi, Ph.D. et Ph.D. 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 27.5.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Tisk: R-40459  
Provede: radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Na vědomí: odborům MHMP  
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