Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 24/19
ze dne 18.2.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací
městským částem hl. m. Prahy z investiční rezervy pro MČ v kap. 10 rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2021

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací
městským částem hl. m. Prahy ve výši 500.000 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 22.2.2021

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
Z-9100
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/19 ze dne 18. 2. 2021
Úprava rozpočtu výdajů hl. m. Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy
na rok 2021 z investiční rezervy MČ
I. Úprava rozpočtu kapitálovách výdajů
Odbor
MHMP

Název akce

ROZ MHMP MČ - investiční rezerva

Číslo akce

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu v tis. Kč

0042466

00

1016

- 500 000,0

II. Úprava rozpočtu kapitálových výdajů a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem HMP (strana Dal) v tis. Kč
ODPA 6330, položka 6363, UZ 84,

Ev.č.

1

Městská
část

Praha 1

Název akce / účel

MŠ Masná-rekonstrukce hřiště

pri
ori
ta ORJ

1

0416

Výše
požadavku r.
2021

6 000,0

Návrh na
poskytnutí
dotace

6 000,0

ORG

Popis akce, účelu, zdůvodnění (poznámka)

Obnova hřiště v centru města pro potřeby dětí MŠ. V centru
města je nedostatek prostor pro vnější aktvity dětí MŠ. Tento
81509 problém se stal zvlášť závažným v období pandemie.

2

Rekonstrukce domu Černá 10 na
byty

2

0816

20 000,0

3

Rekonstrukce, oprava Na Poříčí

3

0316

25 000,0

PD a realizace rekonstrukce nevyužívaného stávajícího objektu
na malé bytové jednotky pro nájmy potřebným obyvatelům Prahy
1 a zaměstnancům v potřebných profesích. V rámci rekonstrukce
bude vybudováno 13 malometrážních bytů a výtah.
Nezbytná rekonstrukce a oprava komunikace Na Poříčí. Výstavba
v okolí ulice Na Poříčí uspíšila nutnost rekonstrukce a opravy
komunikace ulice Na Poříčí.

4 000,0

4 000,0

Výměna 3 stacionárních kotlů za dva stacionární kondenzační
kotle vč. rozvodů a armatůr, nová MaR. Nově bude proveden
rozvod vytápění v 1. PP a v části 1. NP a osazen přímotopný
zásobníkový ohřívač TUV vč. provedení rozvodů studené a teplé
vody ke stávajícím napojovacím místům původních ohřívačů teplé
81510 vody.

10 000,0

Výstavba multifunkčního hřiště v zimě sloužícího pro účely
kluziště, hřiště na pétangue, pískoviště s vodním prvkem, místo
pro veřejné grilování a kiosku pro poskytování občerstvení, který
bude současně sloužit jako zázemí pro kluziště. Cílovou skupinou
jsou děti ve věku 2 - 15 let. Využití velké plochy hřistě v zimě na
kluziště uspokojí stále rostoucí potřebu obyvatel (dětí) Prahy 2 na
provozování tohoto zimního sportu. V letních měsících bude
prostor využíván pro jízdu na koloběžkách, cvičení jógy, vodní
81511 prvek s pískovištěm pro zábavné hry nejmenších dětí.

4

Praha 2

Folimanka-volnočasový areál pod
Nuselským mostem

5

Albertovské schody-propojení s
parkem Ztracenka

6

7

ZŠ Na Smetance 1/505 rekonstrukce plynové kotelny

Praha 3

1

2

3

Revitalizace Tachovského náměstí 1

0416

0416

0216

0216

10 000,0

5 000,0

Novostavba pěšího propojení historické zahrady Ztracenka s
Albertovskými schody - vybudování chodníku podél stávajících
kurtů a nové oplocení. Část cesty je pojata jako lávka nad
terénem. Povrch cesty bude z materiálu MZK, budou realizovány
nové výsadby a osvětlení napojené na areálové osvětlení. Díky
frekventovanosti těchto schodů zejména studenty a pedagogy
různých fakult UK, získá park Ztracenka atraktivitu pro mnohem
více uživatelů. Nová cesta bude veřejně přístupná v omezeném
režimu parku.

20 000,0

Dílčí kultivace náměstí, zlepšení prostupnosti směrem na
cyklostezku na Vítkově, sadové úpravy, zrušení podchodu pod
bývalou železniční tratí a odstranění objektu bývalých toalet. V r.
2021 budou hrazeny stavební práce a autorské dozory. Realizace
umožní bezbariérový přístup k vlastní cyklostezce i stezkám v
parku. Projekt disponuje šikmou rampou, kt. umožní vjezd vozidel
integrovaného bezpečnostního systému na cyklostezku uprostřed
jejího úseku mezi Krejcárkem a Příběnickou ulicí. Prostor náměstí
bude z památkových důvodů pokryt tradiční kamennou dlažbou,
kt. částečně umožní zasakování dešťových vod. Jsou zde také
navržena rabátka s nově vysazenými stromy.

ZŠ a MŠ J. Seiferta, Vlkova 31/800
– výměna oken

8

MŠ Praha 3, Libická 4 –
rekonstrukce soc. zařízení

9

10

Praha 4

11

Rekonstrukce objektu ZŠ
Filosofská

2

3

0416

20 000,0

8 000,0

Objekt Filosofská zůstal do dnešních dnů z větší části v podobě
ze sedmdesátých let. V minulých letech byla provedena kompletní
rekonstrukce kuchyně a v roce 2021 bude zrealizována
rekonstrukce pláště budov, zateplení a rekonstrukce řady dalších
81513 prvků v budově školy.

0416

45 000,0

Hřiště v Centrálním parku Pankrác 2

0416

10 000,0

0416

20 000,0

V MŠ neodpovídá počet zařizovacích předmětů v oblasti
sociálních zařízení hygienické normě, byla zpracována
jednostupňová PD na rekonstrukci sociálních zařízení v objektu
MŠ. Součástí rekonstrukce je úprava dispozic, navýšení počtu
zařizovacích předmětů, provedení nových konstrukcí podlah a
povrchů, úprava rozvodů navazujících profesí (voda, kanalizace,
vytápění, elektoinstalace). V případě, že by se akce nerealizovala,
tak by se musel snížit počet provozovaných tříd v dotčeném
objektu.

1

Opatření proti zahřívání učeben ve
školských zařízeních II. fáze
3

12

0416

19 000,0

Hřiště pro teenagery v Centrálním parku Pankrác. Vybudování
multifunkčního herního areálu pro děti od 6-15 let.

15 000,0

Vnější zastínění školských budov - II. etapa. Zhoršující se stav
klimatizace činí teplotní poměry ve třídách orientovaných na jih,
JV a JZ neúnosnými. MČ proto musí pokračovat v realizaci
vnějšího zastínění oken v dalších MŠ a ZŠ a tím zamezit jejich
přehřívání. V r. 2020 obdržela MČ z HMP dotaci 15 mil.Kč, z níž
vyčerpala 171 tis.Kč na úhrady PD. Dotace byla rozdělena pro ZŠ
Horáčkova (8 mil. Kč), MŠ Trojlístek (1 mil. kč), MŠ Přímětická (2
mil. Kč), MŠ Svojšovická (1 mil. Kč), MŠ Krčská (2 mil. Kč) a MŠ
81230 V Zápolí (1 mil. Kč).

33 700,0

Realizace nástavby objektu, zateplení objektu a výměny oken v
učebnovém pavilonu. Ze zpracované Strategie rozvoje MČ Praha
5 2030+ vyplývá, že v současné době jsou kapacity MŠ na území
MČ naplněny téměř na 100 %. S rostoucím počtem obyvatel MČ
Praha 5 v nejbližších letech přestane kapacita postačovat – a to i
se započítáním již plánovaných rozšíření kapacit. Vybudování
nástavby objektu MŠ Pod Lipkami je jednou z nich.

75 000,0

Náklady sovisející s vypracováním DPS a s realizací výstavby
nového bytového objektu určeného pro seniory. V souvislosti s
nedostatkem bytů vhodných pro seniory v MČ Praha 5, dojde k
výstavbě nového bytového objektu určeného k nájemnímu bydlení
pro seniory. V objektu se bude nacházet 19 malometrážních bytů
(18 bytů 1+kk a jeden byt 2+kk), společenská místnost, dílna a
81514 malá tělocvična.

MŠ, objekt Pod Lipkami nástavba pavilonu

13

1

Praha 5

Bydlení pro seniory, Hlubočepy –
novostavba

14

2

0416

0516

17 000,0

PD a realizace rekonstrukce parku. Rekonstrukcí parku dojde k
úpravám veřejného prostoru, který bude k využití pro širokou
veřejnost. Bude realizována úprava komunikací, protierozní
opatření, sportovní plochy a zeleň a instalace nového mobiliáře.

Rekonstrukce parku Kavalírka
3

15

16

17

Praha 6

MŠ Tychonova - celková
rekonstrukce

ZŠ E. Destinnové + ZŠ nám.
Svobody - půdní vestavba

1

2

0216

0416

0416

Výměna stávajících dřevěných špaletových oken dvorní fasády
za tvaroslovné kopie původních s tím, že budou použita na vnější
zasklení izolační dvojskla. Dále výměna dvorních zdvojených
oken za jednoduchá dřevěná s izolačním dvojsklem a výměna
oken v přízemí uliční fasády za tvaroslovné kopie oken
stávajících. Současný stav oken je velmi špatný a to: prasklé
skleněné okenní výplně, ztrouchnivělé části okenních rámů a
špalet, uvolněné vnitřní parapety oken. Okna viditelně nedoléhají,
81512 což způsobuje velké tepelné ztráty a zatékání.

39 600,0

30 000,0

15 000,0

10 000,0

Akce zahrnuje celkovou rekontrukci budovy mateřské školy a
zároveň rekontrukci zahrady a oplocení. Součástí akce je i
81515 projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla.

10 000,0

Půdní vestavba v objektu ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám.
Svobody 2. V objektu ZŠ nám. Svobody - vybudování 3
kmenových učeben, kabinetů, hudebního sálu, knihovny, družiny,
počítačové učebny a sociálního zázemí. V objektu ZŠ Emy
Destinnové - vybudování 3 kmenových učeben, 4 malých
specializovaných učeben, kabinetů, sálu, knihovny, výtvarného
ateliéru, počítačové učebny a soc. zázemí. S půdní vestavbou
bude nezbytné řešit vybudování výtahů, nových únikových
schodišť, navýšení kapacity školní kuchyně, jídelny, šaten a počtu
parkovacích stání. Součástí akce je i PD, která je již u závěrečné
81516 kontroly a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla.

ZŠ J. A. Komenského - půdní
vestavba

18

19

Praha 7

Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ Ort. nám.

20

21

Praha 8

Výsadba, založení květinových luk

ZŠ Na Šutce - rekonstrukce velké
tělocvičny

22

Rekonstrukce Kolpingova domu

23

24

ZŠ TGM reko gastroprovozu navýšení kapacity jídelny

Praha 9

ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení
počtu tříd

3

1

3

1

2

3

1

0416

0416

0416

0216

0416

0516

0416

15 000,0

Zřízení půdní vestavby v objektu ZŠ J. A. Komenského. Součástí
akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla.
Je předpokládáno rozšíření kapacity o 3 kmenové učebny a
učebnu pro dělenou výuku, vybudování sborovny, kabinetů, denní
místnosti a soc. zázemí. S půdní vestavbou je nezbytné řešit
vybudování výtahu, navýšení kapacity školní kuchyně, jídelny,
šaten a počtu parkovacích stání, částečná rekonstrukce školní
kuchyně.

29 000,0

Potřeba navýšení kapacity gastroprovozu a jídelny ZŠ přímo
souvisí s právě dokončovanou půdní vestavbou, kterou se
navyšuje kapacita ZŠ o 6 kmenových tříd od 9/ 2021. Navýšení
kapacity jídelny a gastroprovozu je tedy z provozních důvodů
vynucenou investicí. V rámci stavebních prací dojde ke kompletní
rekonstrukci gastroprovozu a jídelny v objektu ZŠ, kdy dojde k
navýšení kapacity gastroprovozu ze stávajících 450 jídel na
maximum tj. na cca 700 jídel a kapacity jídelny ze stávajících 86
81517 míst k sezení na 126 (tj. min o 40 míst).

17 000,0

10 000,0

Bude provedena kompletní rekonstrukce obálky budovy
tzn.zateplením obvodového zdiva a střechy, výměnou výplní
otvorů, osazením venkovních žaluzií a provedením VZT jednotek
pro pobytové místnosti dětí. Cílem projektu je přeměna
energeticky náročné budovy MŠ Ortenovo náměstí na budovu s
nízkou spotřebou energie a zkrácení topné sezóny. Z hlediska
technických přínosů rekonstrukce se jedná o zamezení vzniku
plísní, zlepšení tepelné pohody v objektu, eliminace vlivu
systematických tepelných mostů, zamezení pronikání vlhkosti
konstrukčními spárami v konstrukcích a zajištění dostatečného
větrání pobytových místností dětí. Nedochází k navýšení kapacity
MŠ. Realizací stavebních úprav dochází k zajištění tepelné
pohody v budově MŠ a ke snížení provozních nákladů.

2 000,0

V rámci akce budou na vytipovaných místech založeny květinové
louky a vysazeny volně cibuloviny. Květinové louky či jen malé
loučky mají díky bohatšímu zastoupení rostlin řadu výhod oproti
nakrátko střiženému trávníku. Zatímco trávník musíme pravidelně
zavlažovat, hnojit, jednou za čas provzdušnit a odstranit starou
travní plsť, květnatá louka tyto pracovní postupy nevyžaduje.
Vyšší porost rostlin na louce celkově lépe zadržuje vodu a
zlepšuje tak mikroklimatické podmínky na pozemku.

7 500,0

Kompletní rekonstrukce a modernizace velké tělocvičny v budově
ZŠ, tj. nové podlahy, obklady stěn a nové vybavení. Stávající stav
tělocvičny neodpovídá současným technickým a bezpečnostním
standardům. Bude provedena kompletní výměna sportovní
podlahy, zhotoveny nové obklady stěn, výměna topení
vč.radiátorů, nové osvětlení tělocvičny a nové nouzové osvětlení,
pořízeno nového vybavení tělocvičny vč. ukazatele skóre a hodin
81518 (LED panel).

15 000,0

25 000,0

7 500,0

10 500,0

Dům slouží pro ubytování matek s dětmi, zejména v krizových
životních situacích. MČ dlouhodobě pronajímá azylový dům v
Bohnicích neziskové organizaci Kolpingova rodina. Z hlediska
instalací a rozvodů je azylový dům v původním stavu a vyžaduje
rekonstukci k zajištění užívání. Bylo již třeba uzavřít přilehlou
přístavbu sloužící k zajištění krizové intervence a nouzového
81519 ubytování z důvodu havarijního stavu objektu.

17 000,0

Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ, spočívající ve zvýšení
kapacity objektu vč. výstavby tělocvičen a šaten, a to včetně
všech souvisejících prací - vytápění, elektromontáže,
81039 zdravotechniky, vzduchotechniky a dalších.

ZŠ v lokalitě U Elektry

25

Komunikace a infrastruktura v
Parku Přátelství

26

27

Praha 10

ZŠ U Vrš. nádraží - propojení
křídel a sanace objektu

28

MŠ Ve Stínu - rekonstrukce ZTI a
VZT

29

30

31

32

MŠ Bajkalská - novostavba

Praha 11

Seniorské bydlení Vejvanovského

Zateplení ZŠ Ke Kateřinkám

Rekonstrukce hřiště Hrudičkova

2

3

1

2

3

1

2

3

0416

0216

0416

0416

0416

0516

0416

0416

Výstavba nové ZŠ v lokalitě u Elektry, jejíž kapacita bude 33
učeben, 78 žáků MŠ a 705 žáků ZŠ. Dotace bude využita k
zahájení výstavby objektu, které se předpokládá v květnu
letošního roku. Vzhledem k masivní developerské činnosti v okolí
této části Vysočan dochází k prudkému navýšení počtu žáků v
této lokalitě. Připravují a dokončují se nové projekty, jako např.
YIT, VIVIS, Skanska, Codeco, AFI s počtem více jak 5000 nových
bytů dokončených do r. 2022. Pro nedostatek kapacit v ostatních
ZŠ bylo přistoupeno k výstavbě nové ŽŠ a MŠ U Elektry.

100 000,0

20 000,0

Komunikace - parková cestní síť, zemní práce, terénní úpravy,
inženýrské sítě, zeleň, výsadba dřevin. Systém zachycení
dešťových vod ze střechy metra Střížkov - na zálivku a údržbu
zeleně celého parku a okolí - železobetonové podzemní retenční
nádrže, úpravna dešťové vody, inženýrské sítě k retenčním
81162 nádržím.

40 000,0

Výstavba 3 pavilonů MŠ Bajkalská 1534/19 pro 168 dětí (6 tříd) v
areálu stávající MŠ z nutnosti zvýšit nedostatečnou kapacitu MŠ.
Z důvodu nevyhovujícího technického stavu byl stávající objekt
MŠ uzavřen a bude zdemolován. Provoz MŠ je dočasně
přesunut do prostor MŠ Vladivostocká 8/1034. Hygienická stanice
HMP opakovaně upozorňovala, že současný stav je z
hygienického hlediska velkým rizikem a rovněž Česká školní
inspekce ve zprávě Čj. ČŠIA-2488/18-A uvádí, že stav objektu je
absolutně nevyhovující. Budova byla projektována jako
prozatímní, její životnost je již několik let zcela za hranicí. V
původním objektu MŠ byly umístěny 2 třídy s kapacitou 55 dětí,
81040 dojde tedy k navýšení kapacity o 113 dětí.

10 000,0

10 000,0

Spojení 2 křídel budovy ZŠ umožní pohyb dětí a žáků školy
krytou spojovací chodbou, a tím splnění hygienických standardů.
Objekt školy je v současné propojen pouze přes společenský sál.
Zároveň dojde k vytvoření nových prostor školní družiny pro cca
30 dětí. Sanací objektu bude odstraněna nežádoucí vlhkost v
81520 suterénních prostorách a zlepšení hygienických podmínek.

4 000,0

Důvodem kompletní rekonstrukce ZTI v objektu jsou nevyhovující
hygienické podmínky v sociálních zařízeních a časté poruchy
rozvodů teplé a studené vody a vysoké finanční náklady na
opravy. Předmětem rekonstrukce VZT je kompletní výměna
stávajícího nevyhovujícího zařízení, které neumožňuje dostatečné
odvětrání prostor školní kuchyně. V rámci rekonstrukce VZT bude
provedeno nové řešení VZT a dodáno nové technologicky
81521 vyspělejší vybavení.

9 000,0

20 000,0

Kompletní rekonstrukce a dostavba části objektu Vejvanovského
pro sociální účely. Realizací projektu by mělo vzniknout cca 35
lůžek pro sociální služby domov pro seniory/odlehčovací služba.
Bude vyřešena i bezbariérovost objektu, klimatizace a nucené
větrání s rekuperací a úpravy interiérů objektu. Populace MČ
Praha 11 stárne, zvyšuje se průměrný věk obyvatel a kapacity
81317 zařízení poskytujících péči o seniory jsou plně vytížené.

16 000,0

10 000,0

Dokončení a oprava zateplení fasády školy - původní zateplení z
roku 1998 je ve špatném technickém stavu. Účelem je navýšení
tepelně izolačních vlastností obvodového pláště objektu ZŠ, což
povede ke snížení energetické náročnosti objektu a k lepší
81237 tepelné pohodě jak pro žáky, tak i pracovníky školy.

3 000,0

Výměna živičného povrchu za akrylátový povrch, který plní
požadavek na tlumení zvuku, je lehce udržovatelný, vhodný pro
míčové hry a plní i estetickou funkci. Prostor bude dále obohacen
o několik fitness prvků a o tabule pro možnost kreativního vyžití
dětí. Rekonstrukcí veřejně přístupného hřiště s původním
asfaltovým povrchem dojde k obnově jeho funkce, tj. poskytovat
možnost sportovního vyžití široké veřejnosti, doplněním dalších
81522 prvků se možnost vyžití rozšíří pro další skupiny obyvatel.

7 000,0

33

34

Praha 12

Praha 13

Rekonstrukce sportoviště –
skatepark Lužiny

1

1

Rekonstrukce okenních a dveřních
výplní na 5 MŠ
2

35

36

37

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ
Rakovského v Praze 12

Praha 14

0416

0416

0416

32 500,0

17 000,0

1. etapa revitalizace veřejného sportovního areálu v Lužinách rozšíření a rekonstrukce nevyhovujícího skateparku ve vnitrobloku
Mohylová. Hřiště z r. 2002 nevyhovuje současným potřebám a
bezpečnosti. Tvoří je 3 na sebe navazující asfaltová sportovní
hřiště. Záměrem je hřiště rozšířit o další 1/3 celkové plochy a
vybudovat moderní skatepark při dodržení maximální bezpečnosti
skateových prvků. V další etapě bude zrekonstruováno přilehlé
asfaltové hřiště na multifunkční sportoviště s pryžovým povrchem
a sport. náčiním. Tím vznikne na Lužinách moderní areál pro
veřejnost, především mládež nad 15 let.

18 000,0

21 000,0

Přístavba SSS Trávníčkova

3

0516

24 000,0

MŠ Generála Janouška rekonstrukce kuchyně

1

0416

20 000,0

Rekonstrukce školní kuchyně, která je v havarijním stavu. Jedná
se o největší školní kuchyni na území MČ a má strategický
význam. Je umístěna ve 3. NP a proto je zásobována dvěma
nákladními výtahy.Havárie ve šk. kuchyni jsou s rostoucím stářím
stále častější a závažnější. Jen během letošního šk. roku došlo k
5 haváriím odpadů na 3 různých místech kuchyně. Všechny
znamenaly vytopení místností v nižších patrech budovy. V
projektu je zahrnuta výměna 2 nákladních výtahů, vybudování
odlučovače tuku, kompletní výměna všech instalací a rozvodů,
výměna povrchů, výměna VZT, drobné stavební úpravy a úpravy
dispozic. Při výběru nového gastra vybavení byl kladen důraz na
jeho kvalitu, energetickou náročnost (hospodárnost), dále aby
odpovídalo novým trendům v přípravě stravy. Po rekonstrukci
81523 bude kapacita navýšena z 800 na 1 000 obědů.

12 000,0

Z důvodu nutnosti výměny původních dřevěných oken u 5
mateřských škol - MŠ Horákova 2064, MŠ Ovčí Hájek 2177, MŠ
Trávníčkova 1747, MŠ Hostinského 1534 a MŠ Vlachova 1501,
které byly postaveny v 80. letech minulého století, je nutno
přistoupit z energetických, ale především z bezpečnostních
81524 důvodů, ke komplexní výměně oken a dveří.

Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746. Je
navržena jako průnik dvou jednoduchých hladkých kvádrů,
přistavěných k jižní stěně stávajícího objektu. Přístavba má 4 NP
a je v ní navrženo 10 malometrážních bytů určených pro seniory,
vyžadující pečovatelské a jiné sociání služby. V přízemí objektu
bude hlavní recepce, společenský sál, sociální zázemí a prostor
pro charitu. Součástí jsou i náklady na inženýrskou činost, TDI,
BOZP a na zpracování DIO a DIR. SSS MČ Prahy 13 vedle
poskytování registrovaných sociálních služeb v tomto objektu
rovněž pronajímá byty za zvýhodněné nájemné seniorům v
obtížné životní či sociální situaci. Přístavbou získané byty budou
provozovány a pronajímány ve stejném reřimu. Součástí výstavby
81239 je také zastřešení parkovacích stání v areálu u objektu.

10 500,0

Kompletní rekonstrukce kuchyně vč. příslušenství. Stavení práce,
81525 TDI, BOZP, AD a další související náklady s investiční akcí.

38

ZŠ Šimanovská - rekonstrukce
výdejny

2

0416

7 000,0

7 000,0

Rekonstrukce školní jídelny na výdejnu (rozšíření prostor jídelny)
a zrušení prostor školní kuchyně. Stavební práce, TDI, BOZP, AD
81526 a další související výdaje.

39

Revitalizace cesty u rozhledny a
výstavba infocentra

3

0216

2 100,0

1 000,0

Vybudování nemotoristické cesty k rozhledně a vybudování
81527 informačního stánku u rozhledny.

2 000,0

Celková rekontrukce vč. zateplení. Modernizace bytového domu
je nutná z hlediska stavebně technického stavu objektu, je třeba
zajistit odizolování proti zemní vlhkosti k odstranění plísní,
plynofikaci jednotlivých bytů, celkovou výměnu rozvodů vody,
elekroinstalace , nový střešní plášt, odstranění havarijního stavu
balkonů, výměnu oken a zateplení objektu. Akcí se zajistí
obnova bytového fondu, který MČ Praha 15 potřebuje i pro
81528 potřeby profesí s vazbou na ní (učitele, policii ,hasiče).

40

Praha 15

BD Herbenova 717 - 718

1

0816

15 000,0

DPS Janovská

41

Park Pražská

42

43

44

Praha 16

Praha 17

MŠ Španielova - rekonstrukce
elektroinstalace

46

Praha 18

3

1

Výstavba objektu DPS s částí bytů
určených pro dostupné bydlení
1

ZŠ J. Wericha – rekonstrukce
varny

45

47

Komunitní centrum

2

Sportovní hala u ZŠ Gen. F. Fajtla
Rychnovská 139

2

3

1

0516

0216

0516

0516

0416

0416

0416

10 000,0

9 000,0

Revitalizace území podél ulice Pražská. Úprava stávající zeleně
na park s kombinovaným využitím na východním okraji obytného
území Na Groši podél ul. Pražská v Hostivaři. Základem navržené
úpravy jsou nová pěší propojení v mlatové úpravě, spojující dvě
hlavní části parku s funkcí oddechovou, s různými prvky
městského mobiliáře a funkcí psí agility vč. cvičebních prvků k
tomuto účelu. Souvisejícími úpravami pro tyto funkce jsou údržba
zeleně, nová výsadba zeleně a úpravy travnatých povrchů.

5 000,0

10 000,0

Modernizace kuchyně a zastřešení terasy. Celková modernizace
kuchyně včetně zázemí a vzduchotechniky, rozšíření výdeje pro
rozvoz jídel seniorům mimo objekt včetně mytí a chlazení.
Kuchyně v DPS je v nepřetržitém provozu 21 let, její stavebně
technický stav již není v souladu s novými hygienickými
požadavky na vaření, výdej a převoz jídel seniorům. Přestavba
zahájena v říjnu 2020, z dotace HMP ve výši 7 mil. Kč. bylo
81241 vyčerpáno 830 tis. Kč.

Z dotace budou hrazeny náklady na finanční spoluúčast při
dokončení výstavby KC v rámci investiční akce "Centrum
Koruna". Projekt spočívá ve vybudování nových prostor pro
zajištění možnosti konání sociálně zaměřených aktivit,
komunitního setkávání a vzdělávání. Nové KC bude poskytovat
aktivity zaměřené na posilování místní sociální soudržnosti a
sociálního začleňování, kulturních, informačních a vzdělávacích
aktivit. Tyto aktivity budou částečně zaměřeny na sociálně
vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby. Na
financování části provozních nákladů má MČ podanou žádost o
5 000,0 ###### provozní dotaci z OP PPR .

40 000,0

Novostavbu zařízení sociálních služeb – DPS. Stavba je členěna
na ubytovací část, komunitní část, rehabilitaci, administrativní a
technické zázemí. Celková kapacita objektu je 125 osob (lůžek) –
92 ubytovacích jednotek s dispozicí 1+kk a 13 ubytovacích
jednotek s dispozicí 2+kk. Bude vybudováno 46 parkovacích a
odstavných stání a 3 invalidní parkovací stání. V zahradě bude
vybudován altán a mlatové cesty. Dále budou provedeny přípojky
80809 inženýrských sítí.

30 000,0

ZŠ byla otevřena v r. 1985. Je nutná celková rekonstrukce varny
s kapacitou 850 jídel denně - výměna technologie varny,
přípraven jídel, skladů potravin a odpadků, výdejny jídla a příjmu
špinavého nádobí, vybudování zázemí pro kuchařky. Budou
provedeny stavební úpravy, nové rozvody ZTI vč. stoupaček v
celém pavilonu A, nové silnoproudé a slaboproudé
elektroinstalace, VZT, měření a regulace, chlazení, úprava
ústředního topení a plynu, stavební úpravy jídelny s kapacitou
200 míst vč. vybavení . Vybudování provizorního zázemí pro
stravování žáků a provizorní sklady a šatny pro kuchařky z
81529 důvodu provádění rekonstrukce částečně i ve školním roce.

10 000,0

Rekonstrukce zastaralého a nevyhovujícího osvětlení v MŠ
Španielova - výměna stávajících svítidel za svítidla s LED
technologií, svítidla v místnostech s denním světlem budou
vybavena čidlem intenzity osvětlení, výměna rozvaděčů na
chodbách, aby splňovaly protipožární předpisy, vybudování
nouzového osvětlení v chráněných únikových cestách.

3 500,0

30 000,0

11 000,0

Výstavba sporotvní haly. V MČ Praha 18 je akutní nedostatek
sportovišť. Nová sportovní hala přiléhající k budově ZŠ bude
sloužit jednak ZŠ Gen. F. Fajtla k výuce tělesné výchovy (ZŠ
nemá vlastní tělocvičnu) tak v mimoškolní době široké veřejnosti.
Hala bude mít jeden vnitřní samostatný přímý vstup spojovacím
tunelem z budovy školy a druhý vnější pro veřejnost. Hala je
81244 řešena jako multifunkční pro širokou škálu sportovních aktivit.

MŠ ŠKARVADOVA

48

49

Praha 19

Rekonstrukce Kbelského hřbitova

50

51

52

Zkapacitnění ZŠ Kbely, přestavba
pavilonu

Praha 20

Tělocvična Jívanská

Obnova Nolčova parku a parku
Chvaly

2

1

2

1

2

0416

0416

0816

0416

0216

Výstavba modulární MŠ. V MČ je extrémně naplněná a
nedostačná kapacita všech MŠ a vysoký počet nepřijatých dětí. Z
důvodu probíhající masivní bytové výstavby se předpokládá
nárůst zádostí o přijetí dětí do MŠ. Součástí nové MŠ s
předpokládanou kapacitou 4 x 25 dětí bude rovněž interierové a
multimediální vybavení, venkovní zahrada s dětským hřištěm a
oplocením a řešení dopravy v klidu. MČ v r. 2019 z vlastních
zdrojů koupila pozemky pro stavbu této MŠ v hodnotě 13.861 tis.
Kč. MČ dále zajistí z vlastních prostředků kompletní PD včetně
SP. Předností navrhovaného řešení je flexibilita, rychlost výstavby
a nižší pořizovací náklady než u klasické výstavby.

30 000,0

8 000,0

1 000,0

Zvýšení kapacit kolumbária (o cca 550 míst), rekonstrukce cest a
zeleně, rozlučkový pavilon. Kapacita kolumbarií je vyčerpána.
MČ má PD pro stavbu nových kolumbárií a rekonstrukci a
revitalizaci stavajícího hřbitova např. prostor pro setkání a
rozloučení s pozůstalími či rozptyl. MČ provedla rekontrukci
márnice. Rozsáhlá a odborná revitalizaci je potřeba na stávající
zeleni, kt. v některých případech i ohrožuje vybudované hroby.
Kbelský hřbitov je pietním místem i pro okolní MČ (Letňany,
Satalice, Miškovice a kolumbária nemají ani Čakovice či Vinoř),
což je oblast s více jak 25 tis. obyvateli.

6 000,0

25 000,0

17 000,0

ZŠ má 38 kmenových tříd a reálná potřeba počtu tříd, překračuje
možnosti ZŠ, při dělených předmětech již využívá náhradní
prostory na detaš. pracovišti nebo cvičebním sále. Na jaře 2021
začne výstavba cca 680 bytů a do r. 2023 až 1000 bytů a se
stávající kapacitou ZŠ nelze školní docházku zajistit. V MČ je
vysokým zájmem o družinu a má prostor pouze pro 2 třídy a
malou zahradu. Komplexní přestavbou bývalého pavilonu jeslí, v
těsném sousedství ZŠ, by MČ získala 6 kmenových tříd pro ZŠ,
prostory pro družinu, školní klub, ZUŠ a mimoškolní činnost.
Součástí areálu by byla i zahrada pro enviromentální výuku. MČ
jedná též o variantě nástavby původní budovy ZŠ, kt. byla v
minulosti zamítnuta, proto MČ hodlá znovu prověřit statiku a
odlehčené technologie. Demografická studie se potvrzuje a
81530 předpokládá potřebu kapacity pro 1.200 žáků ZŠ.

13 000,0

Novostavba víceúčelové tělocvičny (sportovní haly), kt. bude
sloužit školním zařízením v docházkové vzdálenosti, místním
sportovním spolkům a veřejnosti je navržena na pozemcích
tvořících součást školního sport. areálu, zahrnujících atletický ovál
a další víceúčelová venkovní hřiště na nároží ulic Jívanská a
Javornická. Pozemky jsou ve svěřené správě MČ. Tělocvična o
zastavěné ploše 1903 m2 je rozdělena na 2 části - vstupní část
se zázemím a tělocvičnu. Sportovní plocha s možností rozdělení
svislými mobilními zástěnami na tři shodné prostory o velikosti 25
x 15 m. Dispoziční řešení zázemí umožňuje využívat tělocvičnu
na školní TV vč. cvičebního nářadí, trénink sport. oddílů vč. sport.
utkání. V létě bude tělocvična využívána pro soustředění a
příměstské tábory. MČ v 1/2021 podává žádost o inv. dotaci 50
mil. Kč na stavbu tělocvičny z výzvy 13/2020 Národní sportovní
agentury (NSA). V případě schválení dotace NSA se sníží částka
požadovaná z HMP, v případě neschválení dotace NSA bude
81531 spolufinancování zajištěno prostřednictvím půjčky, resp. úvěru .

Obnova dvou parků - Nolčův park na rohu ulic Náchodská a Ve
Žlíbku a park Šedivého (park Chvaly) mezi ulicemi Stoliňská,
Náchodská a Březecká. V Nolčově parku bude provedena
rozsáhlejší obnova zahrnující stavbu a obnovu chodníků, stavbu
veřejného osvětlení, kácení některých stromů, terénní úpravy a
výsadbu stromů, keřů, rostlin, stavbu gabionové zdi a
informačních panelů, instalaci herních prvků a mobiliáře, stavbu
zavlažovacího systému. Předpokládané náklady na Nolčův park
jsou 16 mil. Kč. V parku Šedivého se jedná o opravu chodníků a
úpravu a výsadbu zeleně. Předpokládané náklady na park
Šedivého jsou 4,2 mil. Kč.

53

Praha 21

Centrum sociálních služeb středisko osobní hygieny

54

Budova MŠ Sluníčko

55
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57
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Rekonstrukce páteřních
komunikací - 1. etapa

Praha 22

MŠ/ZŠ Pitkovice

Rozšíření kapacit základního
školství

1

2

3

1

2

Rekonstrukce a dostavba školního
hřiště ZŠ bratří Jandusů
3

0316

0516

0416

0416

0416

0416

33 000,0

Zahájení realizace rekonstrukcí místních páteřních komunikací III.
třídy, včetně projektové přípravy. Komunikace jsou ve velmi
špatném až téměř havarijním stavebně-technickém stavu, kdy cca
90 % uličního prostoru je bez chodníků, parkovacích stání apod.
Stavající situace neumožnuje zajistit bezpečný pohyb všech
účastníků provozu, zejména chodců, osob se sníženou
pohyblivostí, cyklistů atd. Postupnou rekonstrukcí komunikací
bude zahájena příprava objízdných tras pro budoucí
připravovanou rekonstrukci hlavních komunikací I. třídy, a to
především velmi vytíženou páteřní komunikaci I/12.

12 800,0

Řešení havarijního stavu CSS. Středisko osobní hygieny
využíváno pro senior v rámci ambulantní formy pečovatelské
služby je v havarijním stavu. Rozvody a sítě jsou již na hranici své
živostnosti. Většina zařizovacích předmětů je starší 20 let.
Současná dispozice neodpovídá aktuální situaci a potřebě. Není
možné zajistit intimní hygienu více osob současně, nejsou zcela
odděleny prostory pro zaměstnance a klienty, v prostoru střediska
chybí samostatné WC pro personál a klienty. Prostory prádelny,
mandlu a sušárny mají nedostatečné odvětrání.

9 500,0

39 050,0

9 500,0

17 000,0

Novostavba MŠ/ZŠ Pitkovice pro 100 dětí ve 4 třídách. Využití
dalších prostor objektu - víceúčelový sál, sociální zařízení, šatny,
ordinace s čekárnou, kavárna, klubovny. Součástí stavby jsou
dále zpevněné plochy, parkovací stání, přípojky inž. sítí, areálové
osvětlení, tepelná čerpadla země - voda. Kapacita MŠ je
nedostatečná a v MČ probíhá masivní bytová výstavba. Navíc 1
pavilon MŠ Za Nadýmačem pro 112 dětí je v havarijním stavu.
Provoz schválen na vyjímku. Rekonstruovat nelze, jde o
dřevostavbu ze 70-tých let. (Budou žádat o dotaci z OPŽP cca 27
450 tis. Kč z programu úspory energie). Investiční záměr v druhé
etapě počítá s vybudováním 5 tříd prvního stupně ZŠ o kapacitě
81044 150 žáků

Nedostatečná kapacita ZŠ. Novostavba dvoupodlažního pavilonu
ZŠ z ocelových kontejnerů, zahrnující 4 třídy - zvýšení kapacity
ZŠ U Obory celkem až o 112 žáků, vč. napojení na stávající
inženýrské sítě . Kapacita 970 žáků ZŠ U Obory neodpovídá
prostorovým možnostem této školy. Škola učí ve 30 třídách, z
nichž jedna je odbornou učebnou F+Ch a v dalších 2 třídách v
tzv. modulech. Reálná kapacita školy je 29 učeben tj. 870 žáků,
což je o 100 žáků méně než zapsaná kapacita v rejstříku. Navíc v
některých třídách nelze vyučovat ani 30 žáků s ohledem na
dodržení prostorových podmímek na 1 žáka a i k přihlédnutí k
inkluzi. Probíhá rozsáhlá výstavba BD VIVUS a RD. Druhá ZŠ je
z 96 % kapacitně naplněna.

16 000,0

6 400,0
1 177 650,0

Projekční a inženýrské práce; realizace stavby; vybavení. MŠ
Sluníčko je v současné době umístěna v 3. patře II. stupně
Masarykovy ZŠ. V souvislosti s nárůstem počtu obyvatel MČ
Praha 21 v posledních 15ti letech a na základě demografické
studie z r. 2019 je třeba navýšit kapacitu ZŠ. Ekonomicky
nejvýhodnější se jeví výstavba nové budovy MŠ Sluníčko na
pozemcích současné zahrady školky a využití kuchyně přilehlé
budovy školy. Uvolněním prostor 3. patra budovy pro školu, bude
umožňěno rozšíření počtu kmenových tříd o 6. Plánované
navýšení kapacity ZŠ bude o cca 150 žáků. Kapacita MŠ
81245 Sluníčko zůstane zachována ( 4 třídy pro cca 100 dětí).

Hřiště z r. 2004 je v havarijním stavu. ZŠ navštěvuje 724 žáků a
má pouze 1 tělocvičnu. Akce zahrnuje kompletní rekonstrukci
povrchů víceúčelového hřiště, atletického oválu a rozběhové
dráhy skoku do dálky. Nově bude v kruhových výsečích
dostavěno víceúčelové hřiště pro družinu a workoutové hřiště.
300 000,0
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Zvýšení kapacity ZŠ

Čakovice

ZŠ Dr. Edvarda Beneše, PČakovice - rozšíření o budovu A

Zdravotnický a sociální dům
Petříkova

1

2

3

1

1

2

1

2

0416

0216

0216

0816

0416

0516

0416

0516

20 000,0

12 000,0

Realizace nástavby ZŠ je rozdělena do 3 etap. I. etapa: PD a
stavební náklady v r. 2020. Jedná se o demoliční práce, zpevnění
základů a hrubou stavbou, náklady na vybudování náhradních
prostor pro výuku v přízemí Centra dostupného bydlení, kt. budou
následně využity pro potřeby klubové činnosti dětí a mládeže. 2.
etapa - zahrnuje vnitřní práce vč. výměny vzduchotechniky varny,
resalizace r. 2020 a 2021. 3. etapa zahrnuje dokončovací práce v
r. 2021. Nově je do 3. etapy zahrnutý výkup pozemků parc. č.
639/10 a 642, na kterých bude v rámci akce vybudováno
parkoviště pro zaměstnance ZŠ.ZŠ nemá jediné parkovací místo
80773 pro personál.

6 500,0

Terénních úpravy, vybudování nových cest, oplocení a veřejného
osvětlení, dodání a instalace herních prvků - houpadla, trampolíny
atd. včetně dopadových ploch. Park je jediná volnočasová lokalita
v Běchovicích II. Stávající prostor již nevyhovuje současným
nárokům pro aktivní trávení volného času a nenabízí dostatečné
vyžití dětí od nejmenšího věku až po náctileté. Revitalizací
vznikne park, kt. bude předurčovat možnosti k setkávání dětí a
rodičů z okolí a vytvářet tolik potřebné sociální kontakty. Součástí
revitalizace je i výsadba dřevin.

2 500,0

Jedná se o připravovanou akci na vybudování přírodního
koupaliště na hranicích MČ Praha 20 a Běchovice. Z dotace
budou hrazenyprojekční práce v rozsahu DUR a DSP.

6 840,0

2 000,0

Nákup budovy a pozemků pro zajištění služeb a rozvoj
komunitního života pro občany MČ. MČ má předběžně
domluvený odkup několika pozemků + budovy v centru Benic,
které chce využít pro vybudování víceúčelového domu služeb a
rozšíření komunitního života v Benicích, popřípadě podporu
81532 sportnovích aktivit veřejnosti.

8 000,0

Dofinancování projekční přípravy nové ZŠ. MČ nemá ZŠ. Na
základě schváleného ÚP a aktuální demografické studie je
výstavba nové ZŠ naprostou nutností. V současnosti děti z MČ
Praha - Březiněves dojíždí do spádové ZŠ v Ďáblicích, jejíž
kapacita je vyčerpána a vzniká tak vážný problém s umisťováním
dětí do jiných ZŠ v přilehlých MČ. V r. 2018 proběhla architekt.
soutěž, z níž vzešel návrh na konečnou podobu ZŠ, upravený po
konzultaci se zástupcem INV MHMP. V r. 2020 byl vybrán
projektant, který nabídl nejvhodnější cenu ve výši 25 mil. Kč.
Projekt je ze 2/3 dokončen a tomu odpovídá i čerpání finančních
80714 prostředků na realizaci PD.

17 000,0

2 500,0

Dofinancování rekonstrukce tří objektů CSSB, která probíhá na
základě VŘ na dodavatele stavby s nejnižší cenovou nabídkou ve
výši 44 mil. Kč. Stavba je řešena jako bezemisní v pasivním
standardu. Zrekonstruované CSSB bude sloužit jako zdravotní
80859 středisko, poskytující lékařskou péči pro děti i dospělé.

15 000,0

Nedostatečná kapacita ZŠ, je nutné rozšířit kmenové třídy, jinak
nebudou moci být přijati žáci v r. 2022 k povinné školní docházce.
MČ obdržela dotaci HMP na doprojektování školského areálu při
ZŠ Dr. E. Beneše (7.mil. Kč). Nyní je nutné zahájit stavbu první
budovy (budova A), která zajistí kapacitu pro 240 žáků. Kapacitní
potřeba plánovaná v budovách B a C se očekává přibližně v r.
81533 2025.

40 000,0

40 000,0

Rekonstrukce a nástavba objektu Petříkova 112, se změnou
využití BD na zdravotnický a sociální dům. V MČ je nedostatek
lékařů ve vztahu k počtu obyvatel MČ. Obyvatelé tak nemají
možnost se registrovat ke stávajícím lékařům a tím je ztížena
dostupnost lékařské péče zejména v základních oborech, např.
pediatrie, praktické lékařství, gynekologie, stomatologie. Dům v
Petříkově 112 bude nově sloužit jako lékařský dům (malá
poliklinika). V objektu budou kromě ordinací lékařů také prostory
pro odběry vzorků krve apod., pro kurzy, přednášky, porady a
80399 potřebné zázemí pro lékaře a pacienty.

Rekonstrukce objektu č.p. 115,
Čakovice na MŠ
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17 000,0

Rekonstrukce objektu č.p. 115, Čakovice na MŠ - zřízení 2 tříd o
počtu 50 žáků. V MČ je dlouhodobý nedostatek v kapacitách
školství. MČ vlastní objekt staré vily, kde je v současné době
bytový fond v počtu 4 bytů (2.NP) a dále prostor bývalé školky
(1.NP). Projektem je řešena adaptace prostor 1.NP na školku
(zřízení výdejny jídla, herny - třídy, výstavba soc. zařízení), a
rekonstrukce prostor 2.NP - přestavba bytů na hernu - třídu a
výstavbu soc. zařízení. Součástí projektu bude i úprava staré
zahrady pro potřeby MŠ. V současné době probíhá rekonstrukce
1. NP na základě uzavřené smlouvy o dílo. Na rekonstrukci 2. NP
81248 nemá MČ finančí prostředky.

8 300,0

Odstranění havarijního stav stropů v budově, rekonstrukce
technických sítí - odpady, ventilace, odvody dešťových vod,
řešení celé střechy, odstranění statických a technických
nedostatků budovy, snížení energetické náročnosti budovy. V
budově je umístěna lékárna, 2 ordinace praktických lékařů,
sociální služby a řada dalších komunitních neziskových aktivit.
Celkové zvýšení využitelnosti zastavěné plochy budovy,
bezpečnosti a snížení energetické náročnosti budovy. Do PD byla
doplněna retenční nádrž na dešťové vody ze stávajících střech
80777 objektu.

8 000,0

15 000,0

Výkup pozemků pro výstavbu venkovního sportovního zázemí
pro žáky ZŠ, doplňkově pro mimoškolní aktivity ZŠ a místní SK.
ZŠ chybí jak krytá sportovní plocha (těloctvična), tak venkovní
sportoviště (atletika a související všeobecná pohybová
dovednost). HMP ani MČ nemá k dispozici žádný vhodný
pozemek. Z důvodu navýšení kapacity ZŠ již proběhly 2 rozsáhlé
přístavby ZŠ a 1 přestavba pavilonu MŠ na kmenové třídy ZŠ. Ve
prospěch tříd bylo zastavěno veškeré přípustné prostranství
pozemku ZŠ ve správě MČ. Díky přístavbě ztratila ZŠ veškeré,
byť nevyhovující, venkovní sportovní a relaxační zázemí. Dle
průzkumu MČ je sportovní zázemí ZŠ v současné době nejhorší v
široké oblasti severní a SV plošiny Prahy (pravý břeh Vltavy).

13 453,0

Dokončení rekonstrukce a dostavby ZŠ, vícepráce při dodržení
pravidel dle ZZVZ, DPH z celkové ceny díla, orientační systém v
budově školy, rekonstrukce bytu školníka, rekonstrukce
komunikací a zpevněných ploch, služby odborných konzultantů.
Po rekonstrukci a dostavbě ZŠ dojde ke zlepšení podmínek výuky
a zvýšení komfortu žáků, dosud jako třídy sloužily i kabinety
učitelů. Po dostavbě bude rozšířena nedostačující kapacita školní
80022, jídelny a tělocvičny a dojde k navýšení kapacity ZŠ o 10
10 000,0 41520 kmenových tříd. Z OPPPR podpořeno částkou 36 000 tis. Kč.

8 000,0

Nákup pozemku pro přístavbu kontejnerové MŠ, příprava
projektu, realizace. Nutnost navýšit kapacitu MŠ z důvodu
velkého počtu nepřijatých dětí - 37 dětí s bydlištěm v MČ. MČ
založila pod MŠ dětskou skupinu, ta však pojme pouze 12 dětí.
Vzhledem k rozestavěným developerským projektům v Malém
Háji a Na Návsi, bude v příštím šk. roce situace ještě vážnější. V
okolních MČ je situace obdobná. Kapacitu je potřeba navýšit o 2 –
3 třídy. Jako nejrychlejší a nejlepší řešení se jeví přístavba formou
kontejnerové MŠ na pozemku, který sousedí s MŠ. MČ jedná s
majitelkou o odkoupení tohoto pozemku, akcutálně za 8 000 tis.
Kč. Současně MČ připravuje žádost o dotaci na pořízení
kontejnerů a základního vybavení z OP PPR výzva č. 57, ta však
81534 není určena na nákup pozemku.

3 000,0
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7 000,0

4 000,0

Celková rekonstrukce domu č.p. 26, který je v majetku MČ Praha Dolní Počernice na sportovní a dětský klub. ZŠ Praha-Dolní
Počernice byla nucena veškeré vhodné prostory přebudovat na
učebny. V ZŠ tudíž nejsou další prostory pro možnost překlenutí
času mezi vyučováním a návratu rodičů ze zaměstnání. Již po
několik let při pořádání veřejného fora s našimi občany v rámci
agendy MA 21 byl dětmi i rodiči uplatňován požadavek na
vybudování nízkoprahového klubu. Cílovou skupinou klubu jsou
děti a mládež jak školního, tak předškolního věku. Součástí klubu
bude i kuchyňka pro konzumaci drobného občerstvení. Jeho
náplní bude zdravý tělesný a duševní vývoj, relaxace a zábava,
prevence rizikového chování dětí, jazykové kurzy, umělecké
kroužky, deskové hry, čtenářský klub s miniknihovnou apod.
81535 Provoz klubu bude zajišťovat MČ ve spolupráci s vedením ZŠ.

1 400,0

Celková rekonstrukce povrchu víceúčelového sportoviště /malá
kopaná, házená, odbíjená, apod/, jehož povrch je v havarijním
stavu. Sportoviště má dvě hřiště s vybavením pro tenis, malou
kopanou, odbíjenou a stolní tenis vč. sociálního zázemí. První
hřiště je zaměřeno převážně na tenis a je v dobrém stavu. Druhé
hřiště (kurt) je víceúčelové a jeho povrch je havarijní. Záměrem je
výměna povrchu s použitím umělého trávníku vč. lajnování a
nového základního vybavení pro výše uvedené sporty. Kurty byly
od března r. 2020 prakticky nepřetržitě využívány veřejností nejen
MČ, ale i sousedních MČ. MČ byla nucena zavést na sportovišti
rezervační systém. Sportování na tomto hřišti bylo ve většině
jedinou možností, jak v období koronaviru zajistit podmínky pro
sport a volný čas veřejnosti.

6 900,0

Odstranění havarijního stavu objektu (střešní plášť a krovy, okna,
dveře, inženýrské sítě, fasáda) v hlavní budově hájovny. Stavební
práce budou probíhat na ohlášení, objekt bude rekonstruován do
původní podoby. Jeho umístění je strategické, uprostřed PP
Xaverovský háj. Využití hájovny bude zaměřeno na ekologii a
udržitelný rozvoj s provozem ekologického centra, záchranné
stanice pro zvířata, školící aktivity. Záměrem je i provoz lesní
školky, umístění správy Xaverovského háje, sociálního zařízení,
možnosti občerstvení a cykloopravny pro turisty a cyklisty apod.

10 900,0

Pokračování projektu bezbarierového průchodu částí Dubče,
která zahrnuje naučnou stezku a propojuje lávkou průchod k
rybníku V Rohožníku, zahájeného v r. 2017. Další etapou je
připravovaná rekonstrukce místní komunikace Mikova, která vede
kolem potoka Říčanka (levý a pravý břeh) a částí i této etapy je
zřízení nového bezbariérového a bezpečnějšího přechodu přes
ulici Netlucká v místě, kde přechází klienti DPS a žáci ZUŠ. Jedná
se stále o jednu akci, kterou se snaží MČ občanům zajistit
bezpečný a bezbarierový průchod místy, která jsou hojně
navštěvovaná nejen místními občany. Jedná se o vycházkovou
trasu a značenou cyklostezku, která zároveň navazuje na
naučnou stezku a cyklostezky spojující okolní městské části (A24,
81253 A248,A238).

3 500,0

Rekonstrukce sociálních zařízení v bytech zvláštního určení a
společných prostor domu za účelem modernizace (od roku 2006)
a zajištění bezbariérovosti prostor. V r. 2019 byla provedena z
prostředků MČ I. etapa celkové nutné rekonstrukce sociálního
zařízení v přízemí Domu s pečovatelskou službou z důvodů
havarijních (již ani neodtékala voda). Je nutné pokračovat v
dalších patrech domu s touto rekonstrukcí sociálního zázemí bytů
zvláštního určení, neboť současný stav nezajišťuje bezbariérovost
přístupu do sprchových koutů a končí jejich životnost. Dále je
potřeba provést úpravy společných prostor, aby byla zajišťena
bezpečnost klientů z hlediska jejich pohybových schopností
(bezbarierový průchod) domem. MČ ze svého rozpočtu dotuje
provozní výdaje zařízení a z vlastních příjmů není možné
81536 zajišťovat tyto náročnější potřebné rekonstrukce a modernizace.

3 500,0
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18 500,0

Celková rekonstrukce (střecha havarijní stav, obj. hygienicky
nevyhovující) a zvýšení kapacity fotbalového zázemí, které slouží
především pro žáky, juniory a ostatní sportovce pro volnočasové
aktivity fotbalového rázu. Rekonstrukcí areálu bude zvýšená
kapacita i pro ostatní mládež MČ. V případě obnovení
sportovního areálu budou naplněny smluvní vztahy s
profesionálními fotbalisty Bohemians na využití tréninků pro jejich
žáky a dorostence. V rámci úspor byla naší MČ přepracována
ekonomická studie výstavby a původní částka ve výši 40 000 tis.
81254 Kč uváděná v r. 2019 snížena na 24 650 tis. Kč.

1 975,0

Rekonstrukcí kuchně MŠ a vstupu do budovy bude naplněno
opatření z Hygienické stanice, která na nevyhovující stav
upozorňuje dlouhodobě. Jedná se o naprosto nevyhovující
hygienické podmínky pro zpracování jídel pro předškoláky, hrozí
uzavření celého objektu. Touto investicí bude možno zvýšit
kapacitu MŠ o cca 40 dětí. Vstup do MŠ je rovněž v
nevyhovujícím stavu, neboť zastřešení je silně poškozeno a hrozí
81537 trvalé protékání a následně plísně na stěnách objektu.

1 975,0

Venkovní hřiště ZŠ je v havarijním stavu, opěrná zeď již neplní
svou funkci a hrozí pádem při TV a volnočasových aktivách. Z
tohoto důvodu je omezená kapacita cvičících žáků. Ve vnitřních
prostorách je nutno rekonstruovat sociální zázemí (WC), které je
určeno pro venkovní hřiště a kapacitně nevyhovuje počtu žáků na
hřišti. Ve vstupu do haly je nutno zrekonstruovat osvětlení chodby.
Osvětlení vnitřních prostor haly neodpovídá z hygienických
důvodů normovanému počtu luxů.

2 959,0

9 000,0

25 000,0

12 000,0

2 000,0

Projekt koncepčně a systematicky rekultivuje / obnovuje veřejný
prostor v MČ v souladu s místní urbanistikou a navazuje na již
započatou rekultivaci místního veřejného prostoru. Zahrnuje
jednak obnovu a rekultivaci historických propojovacích
komunikací, což zásadním způsobem podpoří lokální pěší a
cyklistické vazby, a to i směrem do sousedních katastrů a jednak
obnovu a rozšíření výsadby stromů a zeleně, což jsou adaptační
opatření na změnu klimatu a snižování negativních vlivů
extrémních teplot. Část opatření, např. vybudování malé retenční
nádrže či rekultivace a rozšířování biotopů souvisí s opatřením
zadržující vodu v krajině. Součástí projektu je taktéž dovybavení
vybraných lokalit patřičným mobilářem. Vybrané lokality jsou v
současné době buď historicky zcela zanedbané, anebo již k
částečné revitalizaci dochází. Součástí projektu je pasportizace
81255 veřejné infrastruktury pro její řádnou správu.

15 000,0

Přístavba 4 učeben 2. st. ZŠ. MČ měla do r. 2020 jen 1. st., od
září 2021 má 6. třídy. V r. 2019 obdržela MČ finance na výstavbu
4 tříd pro 6. ročník, jelikož ani v r. 2021 nebude hotová nová
škola připravovaná INI MHMP a šesťáci musí pokračovat do 7.
třídy, žádá MČ o dotaci na výstavbu 4 tříd pro 7. ročník. Projekt
obsahuje třídy, kabinet, šatny, toalety a je na pozemku, kde
vznikly třídy pro 6 ročník. Po výstavbě nové školy předpokládá
MČ využití tříd pro DDM, skauty, zázemí Sokola a třídy ZUŠ. MČ
má největší počet dětí na počet obyvatel a nemáme prostory
nejen pro školství, ale ani pro volnočasové aktivity. ZŠ v okolí
81538 jsou na tom obdobně jak v Praze tak ve Středočeském kraji.

V roce 2004 přestala stačit kapacita starého hřbitova, proto byl
částečně rozšířen a kolem dalších pozemků byla vybudována zeď
a připraven projekt na rozšíření. Převod pozemků trval 13 let. Na
hřbitově bylo nutné vybudovat cesty, kolumbárium, rozptylovou
loučka, připojit sítě (voda, kanalizace, elektřina). Rozšíření
hřbitova je nutností, jelikož na starém již nejsou volná místa. Již
poskytnutá dotace nepostačuje na dokončení cesta a vybudování
80962 kolumbária, proto žádají o dotaci na dofinancování projektu.

Projektová dokumentace na novou
ZŠ
3
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Rozšíření hřbitova v PrazeKrálovicích
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Kunratice III. etapa

Rekonstrukce sociálních zařízení
ZŠ Meteorologická

1

1

0416

0816

0316

12 000,0

Od r. 2016 je situace ve školství krizová, jelikož MČ má jen 1.
stupeň a kapacita 2. st. v okolních ZŠ je naplněna. MČ v r. 2019
vystavěla 4 třídy pro 6. ročník, jelikož ani v r. 2021 nebude nová
ZŠ připravovaná INV MHMP a šesťáci musí pokračovat do 7.
třídy, žádá MČ o dotaci na výstavbu 4 tříd pro 7. ročník. Přes
příslib nové ZŠ z HMP za 5 let není ani UR, proto se MČ rozhodla
zajisti PD pro novou školu sama. Přístavby 6. a 7. tříd by v
budoucnu měly sloužit pro ZUŠ a DDM.

3 500,0

Zpracování PD pro vydání rozhodnutí o změně využití území a SP
pro úpravu stávajícího hřbitova (cesty, vodovod), rozšíření
hřbitova na pozemky sousedící vč. propojení průchodem do stáv.
oplocení, nové oplocení, kolumbárium. Kapacita hřbitova je zcela
vyčerpána a hřbitov nemá prostor pro ukládání uren. Dojde k
zvýšení kapacity o 125 %.

Kompletní rekonstrukce komunikace Nad Mostem vč. odvodnění
a zpevnění podloží. Komunikace je již 2 roky uzavřena z důvodu
havarijního stavu. Hrozí zde zborcení narušené opěrné zdi, která
podpírá danou komunikaci. Odbor INV MHMP má platné SP,
které bude delimitovat na MČ, je hotová prováděcí PD a vše
potřebné k zahájení realizace dané akce.

14 000,0

Kompletní rekonstrukce dvou dětských hřišť ( v ulici Ke Kovárně
a Anýzová), která již dosluhují a je potřeba kompletně vyměnit
herní prvky. Jedno hřiště bude doplněno sestavou pro fitness,
neboť první fitpark je velmi oblíbený.

2

3

1

1

0416

0816

0316

0416

1 200,0

1 200,0

81539

1 500,0

Kompletní rekonstrukce dvojdomku na adrese Štychova 53, kde
1/2 RD je v majetku HMP a 2/2 RD je ve správě MČ. Je nutná
výměna oken a dveří, střešní krytiny, kompletní rozvody elektro,
vody a kanalizace. Vybudovat nový rozvod plynu do kuchyně,
oprava podlah vč. podlahových krytin, rekonstrukce sociálního
zařízení. Nákup kuchyňské linky a základních spotřebičů. Stávají
nájemce je ve výpovědi z důvodu neplacení nájemného. Po
rekonstrukci bude RD pronajat seniorům či rodině s malými dětmi
z MČ.

15 000,0

5 000,0

Po r. 1989 proběhla v MČ kompletní výstavba inženýrských sítí.
Tím došlo ke zničení i tak nekvalitních komunikací. TSK a OMI
MHMP, následně OTV MHMP postupně provádějí v MČ
kompletní rekonstrukce páteřních komunikací. Obnova trvá téměř
20 let a byly zrekonstruovány jen 3 páteřní komunikace n. jejich
části. Stav bočních komunikací zůstal kritický, proto se MČ
rozhodla v r. 2013 zapojit do jejich rekonstrukce. MČ do
kompletních rekonstrukcí zapojila své našetřené finanční
prostředky a také dotace z HMP. V r. 2013-2020 realizovala MČ
rekonstrukci 23 komunikací n. jejich částí. Nyní se jedná o
komunikace Suppého, Lizstova, Beethovenova, Musorgského a
Kalmánova. OTV nechalo zpracovat PD na tyto komunikace a má
na ně SP, ale v rozpočtu HMP na ně nejsou schváleny finanční
prostředky. Tyto komunikace jsou v havarijním stavu, hrozí jejich
uzavření a závady již nelze technologicky odstraňovat lokálními
opravami, proto MČ požádala o předání PD a souhlas ZHMP s
tím, že MČ sama zajistí rekonstrukci. Rekonstrukce zahrnuje
výměnu konstrukčních vrstev, výstavbu většinou neexistujících
chodníků, pokládku nových povrchů a doplnění veřejného
80407 osvětlení.

8 000,0

Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení -svislé a ležaté
rozvody vody a kanalizace, zařizovací předměty, VZT, obklady a
dlažby, hygienické kabiny. Sociálních zařízení z 80 let v ZŠ je již z
větší části nevyhovují vyhlášce o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
81540 vzdělávání dětí a mladistvých č. 410/2005 Sb.

10 000,0

Rekonstrukce elektroinstalace v
ZŠ Meteorologická
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2
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4 000,0

4 000,0

Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů v
pavilonech školy A - F. Investiční akce je třeba realizovat vždy jen
o prázdninách, proto byla navržena v etapách: I. etapa - r. 2017
byly provedeny páteční rozvody silnouproudé a slaboproudé
elektroinstalace v celé škole; II. etapa - r. 2018 byly provedeny
kompletní slaboproudé rozvody-nový jednotný čas a rozhlas; III.
etapa 1 fáze silnoproudá elektroinstalace vč. výměny
osvětlovacích těles v pavilonu D; III. etapa 2 fáze r. 2019 rekonstrukce silnoproudých elektrických rozvodů vč. výměny
osvětlovacích těles pavilon C; III etapa III fáze r. 2021
rekonstrukce silnoproudých rozvodů vč. výměny osvětlovacích
80118 těles pavilon A a B.

5 000,0

Projekt OP PPR. Na předfinancování a spolufinancování
projektu "Komunitní sál ZŠ Meteo" z výzvy č. 48. výzvy OP PPR
na vybavení a modernizaci odborných učeben: „Modernizace
zařízení a vybavení pražských škol III“. Navazuje jako
komplementární projekt na předchozí 2 neinvestiční projekty ZŠ
na podporu integrace cizinců. Stavebními úpravami, rekonstrukcí
povrchů, osvětlení a novým zásadním vybavením nábytkem
tvořícím i z části vnitřní konstrukci k sezení (hlediště) a vybavení
kabeláží a AV technikou vzniká nový multifunkční kulturní
komunitní prostor uprostřed ZŠ.

5 000,0

Přístavba jídelny, školní kuchyně a další stavební práce spojené s
koncepčním řešením navyšování kapacity ZŠ. Z důvodu neustále
narůstající zástavby v Lipencích je třeba koncepčně řešit celé
přízemí ZŠ, rozšíření jídelny i kuchyně a přizpůsobení prostor
aktuálním potřebám. Kapacita ZŠ byla navýšena přístavbou
nového pavilonu. Prostorově zatím nebyla rozšířena jídelna ani
školní kuchyně. Prostory kuchyně a jídelny neodpovídají
81261 současnému provozu ZŠ.

2 500,0

7 000,0

Rekonstrukce komunikace, přeložka vodovodu, elektřiny a
doplnění VO a zřízení dešťové kanalizace. V ulici Nad Údolím
hvězd byla v minulosti započata rekonstrukce, kt. nebyla
dokončena. Zbývá zpevnit cca 1 km dlouhý úsek a v celé délce
vyřešit odvodnění. Jedná se o přístupovou komunikace k domům
a chatám využívaným k trvalému bydlení. Komunikace je
nezpevněná, je v prudkém svahu a bez odvodnění. Dešti je
vyplavována do nesjízdného stavu. Stav komunikace neumožňuje
ani zimní údržbu. Ulice Za Hrází je původně polní cesta, kt. byla
povýšena na komunikaci. Její stav odpovídá původnímu účelu, je
nezpevněná, velmi bahnitá, s množstvím výmolů. Jedná se o
přístupovou komunikaci k domům a chatám využívaným k
trvalému bydlení, kt. je cca 1 km dlouhá. Pro pěší je velmi těžce
schůdná a stav neumožňuje ani zimní údržbu.

23 300,0

Výstavba nové třítřídní MŠ.Potřeba navýšení kapacity v důsledu
výstavby bytů. V nejbližší době naroste počet bytů nejméně o 120,
což s právě probíhající generační výměnou obyvatel vytváří tlak
80788 na další kapacity předškolního vzdělávání.

10 000,0

Výstavba separačních kójí pro práci s biomateriálem a ostatním
sypkým materiálem, se kterým nakládá oddělení technických
služeb MČ, stavba přístupové komunikace a zpevnění ploch
technického dvora. Důvodem je zajištění možnosti likvidace
biomateriálu s následným využitím při údržbě zeleně v MČ.

4 200,0

25 000,0

4 000,0

12 000,0

Výstavba obecní sokolovny, která bude sloužit pro občany ke
sportovním a kulturním aktivitám. V současné době je vMČ
pouze stará tělocvična z r. 1934, která již nevyhovuje současným
standardům pro sportovní aktivity. Budova vznikne v rámci
výstavby projektu Dolina-Město jinak, který bude znamenat
navýšení počtu obyvatel MČ o cca 300 osob. Proto je potřeba
místo na společné aktivity občanů. Projekt je navržen tak, aby
81541 podpořil klimatický závazek HMP.

PD na výstavbu nové budovy radnice a vybudování sítí. MČ se
chystá vybudovat novou radnici místo budovy současné
samoobsluhy, kterou se podařilo vykoupit od soukromého
vlastníka. Současná budova z roku 1936 je zcela nevyhovující jak
kapacitně tak hygienicky.

Obnova obecního dvora
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12 500,0

Dofinancování obnovy obecního dvora, jakožto zázemí pro
údržbu zeleně, komunikací a veřejných prostor. Projekt je navržen
tak, aby podpořil klimatický závazek HMP. Současná budova již
zcela nevyhovuje podmínkám kapacitním, hygienickým a také z
hlediska klimatického závazku hl. m. Prahy. V rámci projektu zde
vyroste nové odpovídající zázemí pro zaměstnance technické
81263 správy.

15 000,0

Stavba TV Nebušice - etapa 0015 U Pohádky je členěna na 3.
etapy. Etapa č. 1 je v současné době realizována, dokončení
4/2021 - rekonstrukce povrchu a přilehlých chodníků části ulice V
Sídlišti. Žádost se týká etapy 2, ve které bude realizována
rekonstrukce ulice U Pohádky vč. přilehlých chodníků v celkové
hodnotě 15 mil. Kč. Ulice a chodníky zahrnuté do této stavby jsou
v kritickém stavu a nebyly opraveny ani po výstavbě splaškové
kanalizace v roce 1995. Komunikace jsou obtížně sjízdné a
81150 nebezpečné.

7 000,0

2 900,0

Přestavba chátrajícho objektu bývalé čekárny a trafiky na
konečné zastávce MHD. Po kompletní rekonstrukci vznikne
služebna Městské policie a oddělené hygienické zázemí pro řidiče
MHD. Architekt. studie a prováděcí projekt vznikl za spolupráce s
ředitelstvím MP a splňuje přísná kritéria na zabezpečení objektu.
Současná služebna MP je zcela nevyhovující. Zároveň bude v
objektu rekonstruováno hygienické zázemí pro řidiče MHD. Bude
realizována "zelená střecha" pro klimatickou pohodu uvnitř
budovy bez nutnosti instalace klimatizace. Nevyužitý objekt získá
novou funkci a dojde k významnému vylepšení veřejného
prostoru.

3 130,0

Komunální vozidlo k zajištění údržby obce, rozsáhlé stávající
zeleně a obnovovaných polních cest a stromořadí, úklidu
komunikací. MČ disponuje pouze dosluhující multikárou, stáří 30
let, opravy jsou již zcela neefektivní. Vzhledem ke kopcovitému
terénu obce (9% sklon komunikací) se nemůže mít akumulátorový
vůz, ale testované varianty se spalovacím motorem jsou
maximálně šetrné k životnímu prostředí. Minimální požadavky na
vozidlo - 2000 kg užitná hmotnost, kabina pro 2 osoby, pohon
všech 4 kol, uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě, tažné
zařízení, sklápěcí korba, příslušenství cisterna na vodu s
čerpadlem.

500,0

25 500,0

500,0

12 500,0

MČ udržuje rozsáhlé plochy zeleně a objem bioodpadu, který je
odvážen velkoobjemovými kontejnery BIO je enormní. Mobilní
štěpkovač umožní zpracovat dřevní hmotu na místě údržby a
využít v rámci katastru. Jedná se o významné zefektivnění práce
pracovníků údržby, minimalizování množství bioodpadu
odváženého na sběrné dvory a zároveň získání materiálu
potřebného k zahradní údžbě v obci. Umožnění využití
štěpkovače občany obce podpoří spolupráci v rámci místní
81542 komunity.

V MŠ Jakobiho poté, co bude ukončeno užívání sousedního
objektu z důvodu jeho přestavby na zařízení pro seniory, je třeba
pro zachování stávající kapacityMŠ postavit přístavbu ke stávající
budově s kapacitou 56 dětí. MČ již nechala zpracovat projekt (ÚR
a SP) na akci Přístavba MŠ Jakobiho, Praha - Petrovice. Jedná
81543 se o zachování stávající kapacity.

18 394,0

Rekonstrukce nevyužívaného objektu bývalých jeslí na zařízení
pro seniory. Objekt byl svěřen státem MČ prostřednictvím HMP v
r. 2007, a to právě za účelem využití péče o seniory. MČ z
prostředků SFŽP ČR realizovala celkové zateplení objektu, vč.
výměny oken a dveří. V rámci přípravy investiční akce již MČ z
vlastních prostředků financovala zejm. administativní přípravu
projektu (zpracování posudků, průzkumů, geodetického zaměření,
zajištění SP), MČ má vydané platné SP a je zpracována PD pro
81319 provedení stavby.

3 800,0

V rámci zlepšování veřejného prostoru s ohledem na klimatické
změny, zejména teplotní extrémy, chce MČ vybudovat nový vodní
prvek s produkcí jódu do okolního prostředí, nová zastínění,
novou výsadbu a doplnění některých přírodních prvků, a to zejm.
u pískovišť, dětských hřišť, sportovišť a jiných součástí veřejného
prostoru s vyšší koncentrací osob.
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2 000,0

2 000,0

Realizace dětského hřiště v již vybudovaném Parku Přední
Kopanina na pozemku p.č. 420/3 v k.ú. Přední Kopanina, na jehož
jedné části bude položen umělý sportovní povrch EPDM a po
celém hřišti budou osazeny herní prvky. Vznikne tak prostor, kde
budou aktivně trávit čas místní rodiče s dětmi, resp. prarodiče s
vnoučaty. Zároveň proběhne výsadba dřevin - stromy a okrasné
81544 keře.

200,0

Zpracování PD pro sloučené územní a stavební řízení včetně
inženýrské činnosti na akci: "Dostavba vodovodu v lokalitě Pod
silnicí". Cílem je zavedení vodovodního řadu do této lokality, čímž
by byla kompletně dokončena vodovodní infrastruktura v MČ.

200,0

Doplnění turistického mobiliáře na odpočívadlech včetně
odpadkových košů na křižovatece cyklostezek 0078, A167 na
odpočinkovém místě sv. Juliána. Vzhledem k nárůstu počtu
návštěvníků v souvislosti se znovuobnovením sochy sv. Juliány je
záměrem MČ na tomto odpočinkovém místě rovněž zvýšit
kapacitu míst k sezení.

2 800,0

3 500,0

2 800,0

Rekonstrukce povrchů chodeb a výměna dveří do učeben
navazuje na předchozí etapy - Přístavba ZŠ a rekonstrukce
elektrických rozvodů a výměna osvětlení v celé budově.
Výškovou úpravou úrovní podlah a výměnou nášlapných vrstev
na chodbách (popraskané PVC, poškozená a vypadaná dlažba)
za novou dlažbu, výmalbou chodeb vč. omyvatelných soklů a
výměnou vstupních dveří do učeben dokončíme rekonstrukci
81545 prostor ZŠ na hygienický standard.

3 500,0

Zahradní a sadové úpravy pozemku p.č. 1475 / 4, k.ú.Řeporyje zahrada MŠ. Včetně rekonstrukce oplocení. Realizací akce
"Přístavba MŠ Praha Řeporyje", která právě probíhá, dojde k
zastavění části zahrady, pokácení dřevin a odstranění keřů. V
důsledku navýšení počtu tříd je nutná změna koncepce zahrady
81546 včetně navýšení počtu nových herních prvků.

12 000,0

Úprava pozemku p.č. 848/1, k.ú. Řeporyje, složícího dosud jako
deponie a manipulační plocha MČ. Je navržen nový volně
přístupný veřejný prostor pro sportovní a rekreační užití s
plochami pro kolečkové sporty, plochami pro odpočinek a rekraci,
doplněný městským mobiliářem. Nový sportovně rekreační areál
je zaměřen nejen na děti v doprovodu rodičů, ale především na
starší, dospívající mládež, která nemá v okolí vhodný prostor pro
volnočasové aktivity.

17 000,0

8 000,0

Dům je určen pro cílovou skupinu seniorů 70 +. V MČ roste
poptávky po seniorském bydlení. Cílem je vytvořit odpovídající
bezbariérové prostředí - navrženo vybudování výtahu, zvýšení
podhodlí seniorů přesunutím sprch a toalet z chodby do
zrekonstruovaných bytů. Ke zvýšení kapacity bytů dojde v
podkroví, kde se vytvoří plnohodnotný byt. Nové rozvody elektro,
vody, kanalizace a topení v celém domě, vybudováno bude nové
schodiště, vyměněna střešní okna. Jedná se o 8 bytů.
Rekonstrukcí projdou 4 podlaží budovy (suterén, přízemí, 1.patro,
podkroví). Jedná se o samostatné bytové jednotky o velikosti
1+kk nebo 2+kk určené pro seniory. Nově vznikne jednotka 3+kk,
která bude sloužit jako správcovská a nájemcem bude mladší
osoba z podporovaných profesí (učitel, hasič, policista). Terénní
služby jsou zajišťovány Farní charitou Neratovice. Ambulatní
služby jsou zajišťovány praktickým lékařem, v případě potřeby
81547 osobní návštěvou.

12 725,0

Nástavba 3.NP dvou učebních pavilonů, rekonstrukce sítí,
výměna oken, zateplení v obou pavilonech, rekonstrukce fasády
historické budovy. Reálná kapacita školy je v současné době
zcela vyčerpána, učí se i ve specializovaných učebnách. V příštím
školním roce potřebuje MČ otevřít dvě první třídy, ale máme
pouze jednu volnou učebnu (za odcházející 9. třídu), žádné jiné
80483 třídy již ve školním areálu nejsou.

40 000,0

Výstavba víceúčelového objektu

114

115

116

117

118

119

Suchdol

Šeberov

Zahrady se hřbitovem u kaple sv.
Václava“

2

1

Cyklostezka od ul. K Trníčku po ul.
Na Jelenách
1

Workoutová hřiště, dopadové
plochy, hřiště Hrnčíře/Šeberov

Rekonstrukce komunikací
Šeberov/Hrnčíře

Výstavba nové budovy Úřadu MČ
Štěrboholy Praha - Štěrboholy

2

3

1

0816

0816

0316

0416

0316

0916

Výstavba polyfunkčního objektu s byty, knihovnou,
pečovatelskými službami a společenským sálem. Byty budou
zčásti sociální, zčásti dostupné - pro seniory, učitele,
handicapované a další potřebné občany. MČ Počítá s
81271 kofinancováním z OPŽP a z programu Výstavba MMR.

5 000,0

18 000,0

8 000,0

Cílem projektu je s ohledem na nedostatek hřbitovních míst v
Praze rozšíření prostor pro pohřbívání v SZ oblasti HMP (Dejvice,
Lysolaje, Sedlec, Suchdol).Nový hřbitov je připravován na
základě výsledků arch. soutěže v okolí stávající kaple sv. Václava
a bude umožňovat klasické způsoby pohřbívání i rozptyl či vsyp ke
kořenům. Plocha vhodná pro pohřbívání do země bude 1. etapě o
velikosti cca 1100 m2. Hrobové sekce bude možno plnit variabilně
buď hroby nebo urnovými hroby. V kolumbáriu u vstupního objektu
bude prostor pro 116 kójí se 4 urnami. Stavba spočívá ve
vybudování vstupního objektu se zázemím, kolumbária,
hrobových zídek, komunikací a chodníků, oplocení, osvětlení,
parkoviště a sadových a zahradnických úprav území v ploše cca
81490 3 000 m2.

5 500,0

Na realizaci cyklostezky, která spojí Prahu 11 a Šeberov. V r.
2017 byly MČ svěřeny pozemky v k. ú. Šeberov pro výstavbu
chybějící cyklostezky od ul. K Trníčku po ul. Na Jelenách. V r.
2020 byla MČ poskytnuta dotace z HMP na zpracování DUR/DSP
a dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace jsou
zpracované, nyní projednávané.

4 190,0

Nové workoutové hřiště vč. dopadové plochy, doplnění dalšího
workoutového hřiště o kvalitní dopadovou plochu, rekonstrukce
hřiště v ulici K Safině, doplnění herních prvků v Šeberově. Je
potřebné budovat nová venkovní sportoviště pro širokou skupinu
obyvatel. Doplnit sociální zázemí, doplnit další dětská hřiště o
aktuálně poptávané prvky - vzhledem k současné
epidemiologické situaci a poptávce po venkovním pohybu.

10 000,0

Rekonstrukce komunikací část ulice Vlasty Hilské, Za prodejnou,
Rypkova, U Drůběžárny, K Vrbičkám, Bělásková, Babočková,
Žluťásková, K Oboře, K Labeškám, Za Jednotou - jedná se o
kompletní rekonstrukci komunikací a chodníků z důvodu
opotřebení. Nyní je stav těchto komunikací nevyhovující, místy
kritický. Komunikce jsou letitým užíváním v takovém stavu, že je
lze v zimních měsících těžko udržovat (prapadliny, díry, rozbité
81274 obruby apod.). Komunikace jsou ve správě MČ.

12 000,0

Dotace bude použita na úhradu návratné finanční výpomoci
(NFV) z HMP na částečnou úhradu nákladů na stavbu nové
budovy ÚMČ. Stavba nové budovy ÚMČ byla vynucena z důvodu
majetkového vyrovnání s restituenty, neboť původní budova
připadla do jejich vlastnictví. Dohodou o zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví získala MČ do výlučného vlastnictví
HMP nemovitosti strategicky důležité pro rozvoj MČ. V rámci
vyrovnání uhradila MČ ze svého rozpočtu rozdíl v ceně
nemovitostí ve výši 2 490 000 Kč. Na částečnou úhradu nákladů
na stavbu nové budovy byla MČ poskytnuta NFV z rozpočtu HMP
ve výši 20 mil. Kč. PC nové budovy činí 24 328 559,78 Kč a k
31.12.2020 do ní MČ investovala 12 328 559,78 Kč. V této částce
jsou zahrnuty i řádné splátky NFV ve výši 8 mil. Kč. V případě
poskytnutí dotace budou finanční prostředky MČ určené na
splátky NFV použity na realizaci připravovaných inv. záměrů,
konkrétně zřízení 2. stupně ZŠ, stavbu KC, cyklostezku či
rekonstrukci dětského hřiště.

Rekonstrukce umělé trávy včetně
osvětlení sportovního areálu

120

Výstavba komunitního centra
Praha - Štěrboholy

121

2

3

0416

0516

5 000,0

2 000,0

Kompletní rekonstrukce umělého povrchu fotbalového hřiště a
výměna osvětlení sportovního areálu v ul. U Školy 430. Umělý
trávník fotbalového hřiště z r. 2003 nesplňuje požadavky FAČR a
je za svou životností. Dále bude provedena výměna osvětlení, kt.
je technicky zastaralé osvětlení a je zdrojem zbytečného
světelného znečištění pro navazující zástavbu rodinných domů.
Instalace moderního osvětlení přinese i úsporu spotřeby elektrické
energie. MČ obdržela v r. 2020 dotaci ve výši 2 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že je nezbytné zkoordinovat provedení
rekonstrukce umělého povrchu hřiště s výměnou osvětlení,
podala MČ další žádost o poskytnutí mimořádné účelové
investiční dotace v oblasti sportu. Tato dotace v r. 2020
poskytnuta nebyla, proto byl v r. 2020 pouze vybrán zhotovitel
osvětlení. VŘ na dodavatele nového umělého povrchu
fotbalového hřiště je připraveno a pokud bude dotace poskytnuta
81275 akce bude v roce 2021 kompletně zrealizována.

Dotace na zpracování PD, inženýrskou činnost pro územní a
stavební řízení a vlastní stavbu KC. MČ má dlouhodobě záměr
realizovat projekt "Výstavba KC Praha - Štěrboholy" v ul. K Učilišti
na pozemku ve svěřené správě MČ. V současné době se zde v
nevyhovujícím objektu, dřevostavbě z r. 1952, nachází Klub
seniorů, veřejná knihovna, zázemí Rodinného centra KLUBIŠTĚ s
přilehlou zahradou a veřejně přístupným dětským hřištěm. Sídlo
zde má ispolek občanů Štěrboholští z.s. Stavba by měla být
realizována systémem obytných modulů, kt. se v minulosti
osvědčil jako nejrychlejší a nejúspornější řešení. V rámci akce
dojde k demolici stávajícího objektu.

15 000,0

Rekonstrukce a modernizace budovyZŠ za účelem navýšení
kapacity o 50 žáků, zlepšení standardů výukových prostor a
zázemí školy vč. rozšíření prostor pro Trojské gymnázium s.r.o.
Stavební úpravy rovněž vyřeší nevhodné umístění školní jídelny v
těsném sousedství tříd, rozšíření prostorů šaten, zajištění
bezbariérovosti budovy. Rozšíření výukových prostor o 2
kmenové třídy, o další třídy pro možnost dělení tříd na jazykovou
výuku, rozšíření prostor pedagogického centra, nové třídy pro
školní družinu a odborné učebny. V r. 2021 se předpokládá
získání SP a vyhlášení VŘ na dodavatele stavby. Při zahájení
investiční výstavby by měla mít MČ v rozpočtu finanční
prostředky, proto již letos žádá o část potřebných finančních
prostředků formou dotace z HMP.

122

123

Troja

Rekonstrukce ZŠ

1

Rekonstrukce památkově chráněné
2
budovy Nad Kazankou 222

0416

50 000,0

5 000,0

80485
Projekt rekonstrukce památkově chráněné funkcionalistické vily o
2 bytových jednotkách situované v rozlehlé zahradě, kt. slouží
jako diplomatická rezidence Korejské republiky. Přestože MČ vilu
nemalým finančním nákladem udržuje, některé prvky (podlahy,
okna, terasy, rozvody apod.) jsou již dožilé a vyžadují kompletní
rekonstrukci. Pro dodržení podmínek Národního památkového
ústavu, je nutné posouzení stavu vily a vypracování návrhu
rekonstrukce.

0616

2 000,0
Dotace na výkup, kt. vlastní soukromý vlastník, ale užívá je MČ
na základě NS a pozemky pro rozšíření komunikace V Podhoří.
1) odkoupení části pozemku p.č. 473/3, jehož část o výměře 1
589 m2 byla v minulosti připlocena k pozemku p.č. 472, na kt. stojí
rezidence Nad Kazankou 222, kt. MČ od r. 1992 pronajímá
Velvyslanectví Korejské republiky. 2) pozemek parc.č. 1444/2
k.ú.Troja o výměře 132 m2, na němž leží přístupová cesta ke
kapli sv. Václava v Podhoří, kt. je ve správě MČ. Roční nájemné
je 4 tis. Kč a MČ musí cestu na své náklady udržovat. Kupní cena
dle ZP je 322 640 Kč. 3) vykoupení částí pozemků pro rozšíření
komunikace V Podhoří a na pořízení PD pro DUR a SP. Cesta
nemá parametry řádné komunikace mezi domy. Při povodni v r.
2013 nemohla zasahovat velká technika. KC dle ZP 4 124,6 tis.
Kč.

124

Výkup pozemků užívaných MČ
Praha -Troja dle nájem. smluv

3

0816

10 000,0

81276

125

Újezd

III. etapa rekonstrukce Proutěná

126

127

Velká
Chuchle

Rekonstrukce sociálního bydlení U Bažantnice

Rekonstrukce WC pro chlapce a
dívky v ZŠ

128

Vybudování víceúčelové
společenské místnosti MŠ

129

130

ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň

Vinoř

1

2

1

2

3

Rozšíření školní jídelny při ZŠ a MŠ
1
Praha Vinoř

0416

0316

0516

0416

0416

0416

3 600,0

Dotace na PD ke sloučenému stavebnímu řízení. Z důvodu
výstavby je potřeba realizovat devítiletou ZŠ. MČ má zpracovaný
inv. záměr a studii stavby ZŠ. V budově ZŠ bude 11 kmen. tříd, 3
odborné učebny, tělocvična, kapacitní kuchyně, na střeše letní
třídy se zelenou střechou a střešní basketbal. hřiště. MČ má
3.500 obyvatel, z toho 400 dětí od 6 do 14 let. Očekává nárust na
4.000 obyvatel. Školský obvod ZŠ Formanská, tzv. spádovost, je
s ohledem na omezenou kapacitu školy rozdělena na 2 části:
Původní zástavba Újezdu má spádovost 1. st.v ZŠ Formanská a
2. st. v ZŠ Ke Kateřinkám v Praze 11. Ulice Sukovská, Pod
Formankou, Na Formance a celá sídelní část Kateřinky spadají 1.
i 2. st. do ZŠ Ke Kateřinkám v Praze 11. ZŠ s kapacitou 330 žáků
naplní tedy MČ bez problémů. Stávající prostory smíšené ZŠ
Formanská budou po zprovoznění nové ZŠ využity pro MŠ, která
81190 zde zřídí další 2 třídy. Tím se uspokojí poptávka po místech v MŠ.

9 000,0

Rekonstrukce povrchů komunikací a chodníků v sídelní části
Kateřinky. V některých částech bude umístěna srážková
kanalizace a přeložka telekomunikačních rozvodů. Komunikace a
chodníky byly realizovány v 80. letech. Současný stav je
nevyhovující z důvodu nestabilního podloží. MČ investovala z
vlastních zdrojů do PD 3 mil. Kč. III. etapa akce Proutěná zahrnuje
kompletní rekonstrukci komunikací části ulice Na Křtině a
Milíčovská.

3 000,0

Rekonstrukce 2 bytových jednotek určených pro sociální bydlení
č. bezbariérového vstupu. V bytech je možnost využití i
pečovatelské služby, kt. zřizuje MČ. Současný stav je
nevyhovující až závadný. V rámci rekonstrukce bude řešen nový
otopný systém - současné el. přímotopy jsou pro přízemní patro
nevhodné - jak energetickou náročností, tak funkčností - nevytápí
prostor rovnoměrně a dochází k tvorbě plísní. Nový otopný
systém je navržen elektrokotlem spolu s podlahovým vytápěním,
dále nové izolace a zateplení podlahy, kompletní nové rozvody
elektroinstalace, vodovodu, kanalizace, nové omítky s malbou,
sociální zařízení a kuchyňský kout vč. spotřebičů.

800,0

500,0

9 700,0

800,0

Důvodem rekonstrukce žákovských WC je zlepšení kvality těchto
prostor. Tj. provést rekonstrukci těchto sociálních zařízení v
podobném duchu jako je tomu ve stejných prostorách ZŠ v
nových modernizovaných pavilonech. Rekonstrukce spočívá
především ve vybourání všech stávajících zděných nenosných
příček v prostou WC spolu s demontáží obkladů, dlažeb,
vybourání veškerého vnitřního vybavení. Součástí rekonstrukce je
81548 i výměna svislých stoupacích vedení kanalizace, kt. je zastaralé.

500,0

Vypracování PD pro provedení stavby vč. výkazu výměr. V
důsledku nárůstu počtu dětí v MČ, došlo v r. 2016 k přestavbě
původní malé společenské místnosti na plnohodnotnou třídu pro
25 dětí. MŠ disponuje celkem 5 třídami pro celkovou kapacitu 125
dětí a nutně potřebuje víceúčelovou místnost, kt. bude sloužit pro
další aktivity jako je pohybový rozvoj dětí, kulturní akce, činnost
81549 kroužků při MŠ, setkávání s rodiči, apod.

7 000,0

Z dotace bude hrazena stavební část - rozšíření prostoru ŠJ a
také vybavení automatickým jídelním pásem a velkokapacitní
myčkou. Kapacita jídelny ZŠ Prachovická je zcela nedostečná,
zejména v sekci výdej jídel a příjem použitého nadobí. Děti čekají
ve špičce i 40 minut ve frontě, pokud mají odpolední vyučování,
někdy oběd vůbec nestihnou. Rozšíření ŠJ představuje zvětšení
předního traktu jídelny, vybudování sběrného pásu na odkládání
táců, výstavbu prostor pro separaci odpadu, výměnu sočasné
nevyhovující myčky za vekokapacitní s tepelným čerpadlem,
posílení vzduchotechniky, přeložku vchodu do kotelny pod
81550 jídelnou a další nezbytné související zásahy.

Vodovod Ctěnice

131

Dostavba Multifunkčního hřiště V
Podskalí

132

133

Zbraslav

Modernizace ZŠ Vl. Vančury

134

135

Zbraslavské náměstí

Zličín

Rekonstrukce stávající ZŠ na MŠ

2

3

1

3

1

0216

0416

0216

0416

0416

1 700,0

Vybudování neexistujících vodovodních přípojek k RD a napojení
na vodovodní řád. Ctěnice jsou součástí MČ Praha-Vinoř na
samé hranici se Středočeským krajem. Mimo zámku zde není
vodovod ani kanalizace. Investiční akce přivede pitnou vodu pro
cca 60 obyvatel a areál VinAgra, kde je zaměstnáno kolem 50 lidí.
Nyní jsou obyvatelé nuceni užívat nevyhovující vodu ze studní
(jak bakteriologicky tak obsahem těžkých kovů), kterou musejí
převářet a stejně není vhodná ke konzumaci.

1 600,0

Kompletní dobudování hřiště na rozloze 7 000m2, osazení
velkých atraktvních herních prvků a vybudování několika zón pro
děti různého věku. Dětské hřiště V Podskalí bylo díky dotaci HMP
vybudováno v r. 2013. Je hotová infrastruktura jako asfaltové
cesty, lampy VO, modelace terénu, osázení zeleně. Bohužel
vzhledem k nedostatku fin. prostředků bylo osazeno minimum
herních prvků a hřiště funguje pouze v omezeném rozsahu. V
případě realizace se bude jednat o největší a nejlepší dětské
hřiště v MČ Praha-Vinoř.

9 000,0

Celková revitalizaci Zbraslavského náměstí, na kterou v r. 2020
proběhla mezinárodní otevřená jednofázová projektová
architektonicko-krajinářská soutěž o návrh. V současné době jsou
oceněny 3 návrhy a v r. 2021 by mělo být zahájeno JŘBU a po
jeho ukončení bude dopracována studie a zahájeny prace na
3 000,0 81551 zpracování všech stupňů PD.

3 000,0

Zpracování PD a stavební práce pro rekonstrukci částí budov, a
to zejména střechy a hygienického zázemí. Technický stav a
vnitřní dispozice historických budov ZŠ v ulici Hauptova a U
Lékárny odpovídá době jejich vzniku. V r. 2017 vyhořela
přístavba šaten ZŠ. Na základě této skutečnosti došlo ke
zpracování studie modernizace školy s novou přístavbou. Studie
řeší modernizaci budov a nezbytnou přístavbu šaten se
společným vstupním prostorem, bezbariérovost školy, potřebné
rekonstrukční práce a úpravy vnitřních dispozic pro potřeby výuky.
Nedochází k navýšení rejstříkové kapacity ZŠ, ale stávající
kapacita je ohrožena z důvodu nevyhovujícího stavebně
technického stavu budov a s ohledem na standardy pro
poskytování školských služeb pro výuku 2. stupně.

7 000,0

Rekonstrukce původní ZŠ, která byla přemístěna do nové budovy,
na MŠ, čímž vzniknou nové 2 třídy MŠ pro 56 dětí a bude
vytvořena i keramická dílna se zázemím. Na letošní školní rok
jsou na vyjímku zřízeny 2 provizorní třídy MŠ ve třídách ZŠ a ZUŠ
s tím, že po dokončení rekonstrukce budou přesunuty do nově
vzniklých prostor. Podle demografických studií se situace v počtu
dětí nezmírní ani v dalším období, navíc developeři připravují
81047 další velkou bytovou zástavbu.

136

Parkourové hřiště Dolňanská

2

0416

1 000,0

137

Rekonstrukce márnice hřbitov
Sobín

3

0816

1 000,0

Celkem MČ Praha 23 -57
Celkem MČ HMP

3 000,0

Výstavba nového parkourového hřiště při ulici Dolňsnká. Parkour
přichází s jedinečnou šancí, jak rozpohybovat mládež. Parkourové
hřiště nabízí šanci realizace pro děti a teenegery, kteří nechtějí být
organizovaní v klubech. Současně je vhodným doplňkem výuky
TV na školách zábavnou a atraktivní formou.
Jedná se o kompletní rekonstrukci márnice na hřbitově v Sobíně.
Do stávající střechy zatéká čímž došlo k poškození krovu a
zvonice. Bude vyměněn krov, střešní krytina, veškeré klempířské
prvky a provedana nová fasáda.

783 441,0

200 000,0

1 961 091,0

500 000,0

Důvodová zpráva
(shodná pro RHMP i ZHMP)
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 22/1 ze dne 17. 12. 2020 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m.
Prahy na rok 2021 schválilo v rámci kapitálových výdajů v kapitole 1016 investiční rezervu pro
městské části hl. m. Prahy ve výši 500 000 tis. Kč na krytí potřeb městských částí hl. m. Prahy.
Městské části hl. m. Prahy byly vyzvány dopisem č.j. MHMP 5368/2021 ze dne 4. 1. 2021 k
předložení žádostí o poskytnutí dotací z předmětné rezervy s tím, že při poskytování dotací se bude
postupovat ve smyslu Pravidel pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ v rozpočtu hl. m.
Prahy na rok 2019, které schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 93 ze dne 28. 1. 2019. Ve výzvě
byly rovněž uvedeny investiční priority pro rok 2021, a to
• investice do školství, zejména udržení a navýšení kapacit MŠ a ZŠ,
• investice v sociální oblasti, výstavba nových a rekonstrukce stávajících kapacit bydlení s péčí,
resp. pobytových služeb pro seniory,
• investice do veřejného prostoru a zeleně, adaptace na klimatické změny.
Městské části hl. m. Prahy předložily v souladu s výzvou požadavky na poskytnutí investičních
dotací na 137 akcí v celkové výši 1 961 091,0 tis. Kč. Nejvíce požadavků, v počtu 75 směřovalo do
kapitoly 04 - školství, mládež a sport celkem ve výši 1 197 127,0 tis. Kč, z toho 58 požadavků
v objemu 1 048 237,0 tis. Kč do oblasti obecního školství (mateřské školy, základní školy, tělocvičny
a hřiště při MŠ a ZŠ) a 16 požadavků v objemu 148 890,0 tis. Kč do oblasti mimoškolního sportu a
aktivit dětí a mládeže. Sumarizace počtu a finančního objemu požadavků městských částí z hlediska
rozpočtových kapitol, do kterých požadavky směřovaly, je uvedena v následující tabulce:

Kapitola
1 - rozvoj obce

Počet
předložených Finanční objem
žádostí
požadavků v tis. Kč
0

0,0

2 - městská infrastruktura

19

166 000,0

3 - doprava

10

132 530,0

4 - školství, mládež a sport

75

1 197 127,0

5 - zdravotnictví a sociální oblast

16

328 994,0

6 - kultura a cestovní ruch

1

2 000,0

7 - bezpečnost

1

2 900,0

8 - hospodářství

13

115 540,0

9 - vnitřní správa

2

16 000,0

137

1 961 091,0

Celkem

Originály všech žádostí městských částí jsou k dispozici na Odboru rozpočtu MHMP.
Při posuzování žádostí se hodnotil význam akce z celopražského hlediska, oblast, do které směřuje,
připravenost akce, rozestavěnost akce, u ZŠ a MŠ, zda akce povede k navýšení kapacity mateřské
nebo základní školy a opodstatněnost žádosti z hlediska očekávaného demografického vývoje, výše
požadavku, finanční nároky akce na rozpočet HMP v dalších letech a výše spoluúčasti městské části,
objem nevyčerpaných účelových dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v předchozích
letech, u kterých MČ žádají o ponechání k čerpání v roce 2021.

Na základě posouzení požadavků městských částí hl. m. Prahy je předkládán Zastupitelstvu hl. m.
Prahy ke schválení návrh na uvolnění investiční rezervy MČ a poskytnutí účelových investičních
dotací 54 městským částem hl. m. Prahy celkem na 65 akcí v objemu 500 000 tis. Kč, z toho
městským částem Praha 1 – 22 na financování 30 akcí 300 000 tis. Kč a městským částem Praha
23 – 57 na financování 35 akcí 200 000 tis. Kč. Z hlediska rozpočtových kapitol je sumarizace počtu
podpořených akcí a finančního objemu navrhovaných účelových dotací městským částem hl. m. Prahy
uvedena v následující tabulce:

Kapitola rozpočtu

Počet
podpořených Finanční objem účel.
akcí
dotací v tis. Kč

1 – rozvoj obce

0

0,0

2 - městská infrastruktura

5

13 500,0

3 - doprava

1

5 000,0

48

406 000,0

5 – zdravotnictví a sociální oblast

8

63 500,0

6 - kultura a cestovní ruch

0

0,0

7 - bezpečnost

0

0,0

8 - hospodářství

3

12 000,0

9 - vnitřní správa

0

0,0

Celkem

65

500 000,0

4 - školství, mládež a sport

Největší objem dotací směřuje do kapitoly 04 – školství, mládež a sport celkem 406 000 tis. Kč, z toho
na rozšíření kapacit a rekonstrukce mateřských a základních škol 342 300 tis. Kč, a na oblast sportu
včetně hřišť a tělocvičen při školských zařízeních a volnočasové aktivity 63 700 tis. Kč.
Poskytnuté investiční dotace budou předmětem finančního vypořádání městských částí hl. m. Prahy
s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2021. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 bude možné
požádat o ponechání nevyčerpané části dotace k čerpání na stejný účel v roce 2022. Změnu účelu u
poskytnutých dotací není možné požadovat. Požadovat lze pouze změnu charakteru dotace z investiční
na neinvestiční, eventuálně obráceně.
Na základě výše uvedeného se předkládá Zastupitelstvu hl. m. Prahy v příloze č. 1 tohoto usnesení
návrh na úpravu rozpočtu výdajů vlastního hl. m. Prahy, přehled všech požadavků MČ HMP a návrh
na poskytnutí dotací MČ HMP z rezervy pro MČ v roce 2021.

