
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 32/66 
ze dne  16.12.2021 

k návrhu na uvolnění rezervy pro Městskou část Praha 6 na provedení rekonstrukce otopné 
soustavy služebny Městské policie v roce 2021 z kap. 07 - BEZPEČNOST a změnu účelu 

finančních prostředků ponechaných městské části Praha 4 k čerpání v roce 2021 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  žádost Městské části Praha 6 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 560,50 tis. 
Kč na rekonstrukci otopné soustavy služebny Městské policie hl.m. Prahy v ulici 
Českomalínská 25, která je přílohou č. 2 k důvodové zprávě 

2.  žádost Městské části Praha 4 o změnu účelu finančních prostředků ponechaných k 
čerpání v roce 2021 ve výši 644.798,09 Kč dle přílohy č. 2 k důvodové zprávě a o 
prodloužení doby čerpání finančních prostředků poskytnutých na akci č. 0081373, 
Rekonstrukce objektu služebny PČR Bojanovická 2848/1 do 31. 12. 2022 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 6 na provedení rekonstrukce otopné 
soustavy služebny Městské policie hl.m. Prahy v ulici Českomalínská 25 ve výši 
560,50 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a umožnění čerpání těchto finančních 
prostředků do 31. 12. 2022 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

3.  změnu účelu finančních prostředků ponechaných MČ Praha 4 k čerpání v roce 2021 
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

4.  prodloužení doby čerpání finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 4 na akci č. 
0081373, Rekonstrukce objektu služebny PČR Bojanovická 2848/1 do 31. 12. 2022 

I I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 20.12.2021 

 

 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9887  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

BEZ MHMP 0045183 Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘP HMP 00 0739 -560,50

C e l k e m -560,50

MČ Praha 6 0081705 Rekonstrukce otopné soustavy služebny MP HMP, Českomalínská 25 6330 6363 84 0716 560,50

C e l k e m 560,50

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

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

          * pro neinvestiční dotace/převody

          ** pro investiční dotace/převody

Číslo akce Účel / Název akce ODPA

Příloha č. 1 k usnesení Zatupitelstva HMP č. 32/66 ze dne 16. 12. 2021

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

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

UZ
Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)
ORJOdbor/Organizace

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Městská část

0,00

 Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

ORJUZPOL

Číslo akce



Městská část Návrh na 

změnu

Název akce Číslo  ORG ÚZ ORJ Ponecháno k čerpání 

v roce 2021 (usn. 

ZHMP č. 25/20 ze dne 

18. 3. 2021)

Návrh na změnu  

charakteru / účelu 

Úprava rozpočtu k 

návrhu na  změnu 

charakteru / účelu

Výše dotace  po 

navrhované úpravě

Výše dotace po 

navrhované úpravě - 

rozpočtově

v Kč v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč

Táborská 372/36, P 4, rekonstrukce služebny MP 81128 90 0716 644 798,09 -644 798,09 -644,8 0,00 0,0

Rekonstrukce objektu služebny PČR Bojanovická 2848/1 81373 90 0716 2 000 000,00 644 798,09 644,8 2 644 798,09 2 644,8

2 644 798,09 0,00 0,00 2 644 798,09 2 644,80

Příloha č. 2 k usnesení Zatupitelstva HMP č. 32/66 ze dne 16. 12. 2021

MČ Praha 4

Celkem

Změna účelu dotací ponechaných městským částem k využití v roce 2021

účelu



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. 

Tento materiál byl projednán Radou HMP (usnesení RHMP č. 420 ze dne 9. 3. 2020)  

a Zastupitelstvem HMP (usnesení č. 15/10 ze dne 19. 3. 2020). Finanční prostředky jsou určeny  

na rekonstrukci nebo výstavbu služeben Městské policie 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. Usnesením Rady HMP 

č. 1052 ze dne 10.5.2021 bylo odsouhlaseno uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy z rozpočtu 

výdajů hl. m. Prahy v kap. 0739 č. akce 0045183 ve výši 4.239,20 tis. Kč a poskytnutí účelových 

investičních dotací městským částem na financování rekonstrukcí a výstavby služeben Městské policie 

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

2021 ve výši 4.239,20 tis. Kč. Současně Rada HMP souhlasila s úpravou podmínky "vyčerpání finanční 

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. Následně Zastupitelstvo HMP 

usnesením č. 27/35 ze dne 27.5.2021 výše uvedené schválilo. Poté bylo přikročeno k projednání II. etapy 

poskytování účelových investičních dotací na rekonstrukce a výstavby služeben Městské policie  

a Policie ČR. Usnesením Rady HMP č. 1453 ze dne 14. 6.2021 bylo odsouhlaseno 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 a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem na financování 

rekonstrukcí a výstavby služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, které se nacházejí v majetku 

svěřeném městským částem hl. m. Prahy v roce 2020 ve výši 28.665,30 tis. Kč. Současně Rada HMP 

opět souhlasila s úpravou podmínky "vyčerpání finančních prostředků v roce, ve kterém byla dotace 

poskytnuta", tj. do konce roku 2021 na termín vyčerpání dotace do 30. 6. 2022. Následně Zastupitelstvo 

HMP usnesením č. 28/29 ze dne 17. 6. 2021 výše uvedené schválilo.  



V rámci předmětné Koncepce došlo tedy v roce 2021 k poskytnutí dotací městským částem  

na rekonstrukce a výstavby služeben Městské policie a Policie ČR v celkové částce 32.904,50. tis. Kč. 

V rámci této investiční akce č. 0045183 bylo na rok 2021 vyčleněno v rozpočtu výdajů hl. m. Prahy 

v kap. 0739 celkem 39.465,00 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že některé městské části finanční prostředky 

plánované na výše uvedené akce nevyčerpaly v plné výši, případně o ně ani nezažádaly či bylo zažádáno 

o jejich přeložení na léta následující, došlo k přebytku v rámci této investiční akce ve výši   

6.560,50 tis. Kč. Výčet poskytnutých finančních prostředků jednotlivým městským částem v roce 2021 

je uveden v příloze č. 1 této důvodové zprávy. Část tohoto přebytku ve výši 6.000 tis. Kč bylo usnesením 

Rady HMP č. 2723 ze dne 8. 11. 2021 odsouhlaseno k uvolnění MČ Praha 16 na provedení výstavby 

služebny Policie ČR, nám. Osvoboditelů 5, číslo akce 0081357 – dofinancování. Následně 

Zastupitelstvo HMP usnesením č. 31/11 ze dne 11. 11. 2021 výše uvedené schválilo. V rámci této 

investiční akce tedy došlo k přebytku ve výši 560,50 tis. Kč.   

Tento přebytek je navrženo poskytnout Městské části Praha 6 na rekonstrukci otopné soustavy služebny 

Městské policie hl. m. Prahy v ulici Českomalínská 25, která původně do předmětné Koncepce se svým 

požadavkem zahrnuta byla, nicméně vzhledem k vynuceným úsporám byl její požadavek z Koncepce 

vyňat. Jedná se o číslo akce 0081705 Rekonstrukce otopné soustavy služebny MP HMP, Českomalínská 

25, ODPA 6330, POL 6363, UZ 84. Žádost Městské části Praha 6 o uvolnění zbylých finančních 

prostředků je přílohou č. 2 této důvodové zprávy.  Finanční prostředky budou převedeny z investiční 

akce č. 0045183 Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘP HMP, ODPA 5521, POL 6901, UZ 00000, 

ORJ 0739. 

V budově Obvodního ředitelství Praha 6 sídlící v ulici Českomalínská 25 se v současné době nachází 

celkem 5 plynových spotřebičů starší konstrukce (kombinované kotle Junkers 4x, ohřev TUV + UT 

s výkonem okolo 16kW a plynový ohřívač), dále jsou pro ohřev TUV využívány el. bojlery 2 x 150 l. 

Toto řešení je velmi neekonomické a vzhledem k provedení rozvodů UT dochází ke značným tepelným 

ztrátám. Kromě toho dochází k častým závadám. Jako vhodné řešení této situace se nabízí rekonstrukce 

celého topného systému včetně všech rozvodů – jak TUV tak UT, aby se zamezilo tepelným ztrátám  

a riziku vzniku případných škod. V ideálním případě by řešením byla instalace 1 kondenzačního kotle 

s výkonem okolo 80 kW s ekvitermní regulací se zásobníkem TUV bez přímého ohřevu 300 l. V případě 

tohoto řešení by mělo dojít k okamžitému snížení nákladů na provoz až o 40 % a v neposlední řadě také 

k podstatně menší zátěži životního prostředí. Dále by bylo nutné vyměnit vstupní dveře na terasu  

za plastové. Současné dřevěné jsou značně netěsné a do objektu při větším dešti a nepříznivém směru 

větru zatéká. Druhé dřevěné dveře umístěné u vstupní chodby před přestupkovým pracovištěm by bylo 

též vhodné vyměnit z důvodu úniku tepla z prostoru šaten do druhé společné části chodby, která slouží 

rovněž veřejnosti. Tyto dveře by bylo vhodné doplnit mechanickým zavíračem dveří.  



Vzhledem k faktu, že o možnosti čerpání dotace byla městská část obeznámena až v říjnu, není prozatím 

k dispozici položkový rozpočet. Ten bude dodán ihned po jeho vypracování. Předběžné náklady jsou 

nicméně odhadnuty na 1.000 tis. Kč, a to včetně projektu a odměnu za TDI.     

Vzhledem ke skutečnosti, že požadavky městských částí, které žádaly finanční prostředky v rámci 

Koncepce v tomto roce, byly v případě dodržení podmínek poskytnutí dotace uspokojeny, navrhujeme 

nevyčerpanou finanční částku v uvedené výši poskytnout Městské části Praha 6 s tím, že vzhledem 

k poskytnutí dotace na konci kalendářního roku a vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické situace, 

která ovlivňuje i podmínky realizace stavebních prací, doporučujeme umožnit její čerpání  

do 31. 12. 2022.    

Na základě žádosti Městské části Praha 4, která je přílohou č. 4 této důvodové zprávy navrhujeme 

odsouhlasit změnu účelu dotace, která byla poskytnuta na rekonstrukci služebny MP, Táborská 372/36, 

č. akce 81128, a to usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/19. Částka, která byla ponechána na rok 

2021 činí 644 798,09 Kč. Vzhledem k tomu, že stavební úpravy jsou již na této služebně ukončeny, 

podala Městská část Praha 4 žádost o změnu účelu dotace a možnost využít tuto dotaci na rekonstrukci 

objektu služebny PČR, Bojanovická 2848/1, č. akce 81373, kde rekonstrukce probíhá a dokončena by 

měla být v polovině příštího roku. Současně doporučujeme prodloužit dobu čerpání finančních 

prostředků poskytnutých MČ Praha 4 na akci č. 0081373, Rekonstrukce objektu služebny PČR 

Bojanovická 2848/1 do 31. 12. 2022, a to z důvodu epidemické situace, která může negativně ovlivnit 

podmínky realizace stavebních prací. 

 

Podmínky užití dotace budou kontrolovány odborem bezpečnosti.  

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě – Výčet poskytnutých finančních prostředků jednotlivým městským      

částem v roce 2021 

Příloha č. 2 k důvodové zprávě – Žádost MČ Praha 6 o uvolnění rezervy 

Příloha č. 3 k důvodové zprávě – Usnesení Zastupitelstva HMP č. 15/10 ze dne 19. 3. 2020 

Příloha č. 4 k důvodové zprávě – Žádost MČ Praha 4 o změnu účelu dotace  

Příloha č. 5 k důvodové zprávě – Usnesení Rady HMP č. 2954 ze dne 29. 11. 2021    



Příloha č. 1 k DZ   
Výčet poskytnutých finančních prostředků jednotlivým MČ v roce 2021 

   

Městská část Název akce 

Poskytnuté 
fin. 

prostředky 
( v tis. Kč) 

MČ Praha - 
Královice Adaptace služebny MP 143,60 

MČ Praha - Libuš Demolice a stavba nového objektu služebny MP Zahrádecká 376/13 2 400,00 

MČ Praha 1 Služebna MP Lodecká 2/1206 – rekonstrukce kanalizace 1 428,50 

MČ Praha 12 Stavební úpravy služebny MP Praha 12 267,10 

MČ Praha 16 Výstavba nové služebny PČR nám. Osvoboditelů 5 10 000,00 

MČ Praha - 
Kunratice Rekonstrukce služebny MP Praha – Kunratice, Kostelní nám. 34   539,30 

MČ Praha 4 Rekonstrukce služebny Policie ČR Bojanovická 2848/1 14 000,00 

MČ Praha 6 Rekonstrukce služebny PČR Ve Střešovičkách 1990/55  365,20 

MČ Praha 8 Rekonstrukce zabezpečovacích prvků služebny PČR Rajmonova 1637/2 734,70 

MČ Praha 18 Rekonstrukce služebny PČR Bechyňská 639 985,30 

MČ Praha 9 Rekonstrukce služebny MP Praha 9, Veltruská 576 2 040,80 

MČ Praha 16  Výstavba nové služebny PČR nám. Osvoboditelů 5 - dofinancování 6 0000,00 

  38 904,50 

   

   
 

















Příloha č. 5 k důvodové zprávě 
 

Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2954 
ze dne  29.11.2021 

k návrhu na uvolnění rezervy pro Městskou část Praha 6 na provedení rekonstrukce otopné 
soustavy služebny Městské policie v roce 2021 z kap. 07 - BEZPEČNOST a změnu účelu 

finančních prostředků ponechaných městské části Praha 4 k čerpání v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  žádost Městské části Praha 6 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 560,50 tis. 
Kč na rekonstrukci otopné soustavy služebny Městské policie hl.m. Prahy v ulici 
Českomalínská 25, která je přílohou č. 2 k důvodové zprávě 

2.  žádost Městské části Praha 4 o změnu účelu finančních prostředků ponechaných k 
čerpání v roce 2021 ve výši 644.798,09 Kč a o prodloužení doby čerpání finančních 
prostředků poskytnutých na akci č. 0081373, Rekonstrukce objektu služebny PČR 
Bojanovická 2848/1, do 31. 12. 2022 dle přílohy č. 4 k důvodové zprávě 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím účelové investiční dotace MČ Praha 6 na provedení rekonstrukce 
otopné soustavy služebny Městské policie hl.m. Prahy v ulici Českomalínská 25 ve 
výši 560,50 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a umožněním čerpání těchto 
finančních prostředků do 31. 12. 2022 

2.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

3.  se změnou účelu finančních prostředků ponechaných MČ Praha 4 k čerpání v roce 
2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

4.  s prodloužením doby čerpání finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 4 na 
akci č. 0081373, Rekonstrukce objektu služebny PČR Bojanovická 2848/1, do      
31. 12. 2022 



I I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Petrovi Hlubučkovi 

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

Termín: 16.12.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-42368  
Provede: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Na vědomí: odborům MHMP  
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