Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2193
ze dne 5.10.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů INV MHMP na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu běžných výdajů INV MHMP na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 9.10.2020

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:

radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
R-37542
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2193 ze dne 5. 10. 2020
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

INV MHMP
INV MHMP

Číslo akce

0092109000000
0040548000000

Účel / Název akce

Běžné výdaje - kap. 04
SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení objektů Jarov
Celkem

ODPA

UZ

ORJ

3124
3123

0000
0000

0421
0421

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

-14,20
14,20
0,00

Důvodová zpráva
Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu u investiční akce
č. 40548 SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení objektů Jarov.
Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9.
Stavba je rozdělena na etapy.
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010163 ze dne 3.3.2017 byla přidělena
dotace za účelem realizace projektu st. č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 – zateplení objektů
Jarov, etapa 0005 – zateplení objektů Jarov,1. část – objekt A,D, v rámci Operačního programu
životní prostředí, prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1. – „Snížit
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“.
Účelem dotace byla realizace projektu, který vedl k energetickým úsporám objektu školy.
Jednalo se o zateplení obvodového pláště dvou objektů (objekt A – ředitelství, objekt B –
budova teorie) v areálu SOŠ stavební a zahradnické, Praha 9. Zateplení se týkalo obkladu
vnějších stěn včetně soklů kontaktním zateplovacím systémem s novou omítkou, zateplení
střech vložením tepelné izolace do střešního meziprostoru nad stropem posledního nadzemního
podlaží a výměny starých otvorových prvků – oken v 1.pp objektu A a vstupních dveří v objektu
D (převážná většina otvorových prvků již byla po rekonstrukci). Se zateplením střešního pláště
a obvodových stěn byla provedena i výměna hromosvodů a realizace systému větrání učeben v
souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v
platném znění.
Veřejnosprávní kontrolou SFŽP č.002839-2019/OPZP (viz příloha č1 důvodové zprávy) byla
zjištěna pochybení s finančním dopadem. Z tohoto důvodu Ministerstvo životního prostředí,
jako řídící orgán OPŽP vyzvalo hl. m. Prahu k vrácení 14 242,76 Kč z prostředků Fondu
soudržnosti.
Jelikož tyto náklady nelze zaúčtovat do kapitálových výdajů stavby, je navrhováno ke schválení
provést přesun finančních prostředků v kap. 0421.

