Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1670
ze dne 28.6.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství,
mládež a sport
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport
včetně úpravy celkových nákladů akce a zavedení nových investičních akcí do
centrálního číselníku akcí včetně stanovení celkových nákladů akcí dle přílohy č. 1
tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí dle bodu
I. tohoto usnesení
Termín: 12.7.2021
2.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 12.7.2021

3.

realizovat úpravu celkových nákladů akce dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 12.7.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
R-40911
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1670 ze dne 28. 6. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

ROZ MHMP

0091654

Rezerva - posílení mzdových prostředků pro
pracovníky ŠJ

3299

000

0416

-20 258,00

SML MHMP

0096110

Opravy a údrž. škol a šk. zař.

3299

000

0461

-28 984,00

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara,
0091651000331 Oprava areálového osvětlení
se sídlem Vídeňská 756/28, Praha 4

3124

091

0416

664,00

Pedagogicko-psychologická poradna pro
Prahu 7 a 8, se sídlem Glowackého 549/7,
Praha 8

0091651000317 Vybavení objektu po rekonstrukci

3146

091

0416

490,00

Střední škola automobilní a informatiky, se
sídlem Weilova 1270/4, Praha 10

0091651000365 Oprava zadní části parkoviště

3123

091

0416

2 965,00

Obchodní akademie Dušní, se sídlem Dušní
1083/7, Praha 1

0091651000296

3122

091

0416

3 764,80

Repase vybraných okenních výplní otvorů
dvora
Celkem

1

-41 358,20

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

SML MHMP

000

VOŠES, SPŠPT a SOŠPV Podskalská, P2 příst. výtahu

7 502,00

000

0461

7 502,00

SML MHMP

0043734

SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního
pavilonu

4 956,00

000

0461

4 956,00

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy,
se sídlem Karlínské náměstí 316/7, Praha 8

000

Nástavba objektu Stadionu mládeže-zajištění
stavby

2 270,00

094

0461

2 270,00

Vyšší odborná škola textilních řemesel a
Střední umělecká škola textilních řemesel,
Praha 1, U Půjčovny 9

000

Rekonstrukce osobního výtahu v budově školy

2 200,00

094

0461

2 200,00

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

000

Rekonstrukce chodby ve 3. NP

1 653,30

094

0461

1 653,30

Střední průmyslová škola na Proseku, se
sídlem Novoborská 610/2, Praha 9

000

Rekonstrukce podlahových ploch

2 253,50

094

0461

2 253,50

Střední průmyslová škola elektrotechnická,
Praha 10, V Úžlabině 320

000

Rekonstrukce učeben 130,119a a 119b

1 570,00

094

0461

1 570,00

Mateřská škola speciální, Praha 4, Na
Lysinách 6

000

Rekonstrukce školní kuchyně

1 814,40

094

0461

1 814,40

ZUŠ Vadima Petrova, Praha 4, Dunická
3136/1

000

Stavební úpravy učeben

3 937,00

094

0461

3 937,00

Odborné učiliště Vyšehrad, se sídlem
Vratislavova 31/6, Praha 2

000

Rek. chodby a prostor 1. NP a 1. PP

3 779,90

094

0461

3 779,90

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a
Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3,
Žižkovo náměstí 1

000

Rek. okapového systému, žlabů a dešť. svodů

3 392,20

094

0461

3 392,20

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara,
se sídlem Vídeňská 756/28, Praha 4

000

Rekonstrukce WC Internát

788,00

094

0461

788,00

ZŠ a MŠ logopedická, Praha 10, Moskevská
29

000

Dodávka EZS a dopravní obslužnosti budovy

2 386,90

094

0461

2 386,90

Střední odborná škola Jarov, se sídlem
Učňovská 100/1, Praha 9

000

Pořízení 2 ks konvektomatů s přísl. pro ŠJ

2 500,00

094

0461

2 500,00

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola dopravní, Praha 1, Masná 18

000

Vybavení jazykové učebny nábytkem a
pomůckami

355,00

094

0461

355,00

Celkem
CELKEM

41 358,20
0,00
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Důvodová zpráva
Odbor školství, mládeže a sportu MHMP (dále jen SML MHMP) navrhuje následující
úpravy v kap. 04:
1. Úprava běžných výdajů
1.1 ROZ MHMP
č. ORG 0091654 – Rezerva – posílení mzdových prostředků pro
pracovníky ŠJ
Rozdělení části běžných výdajů na navýšení neinvestičních
příspěvků vybraným školám a navýšení kapitálových výdajů
probíhajících a nových investičních akcí.

-20 258 000 Kč

1.2 SML MHMP
č. ORG 0096110 – Opravy a údrž. škol a škol. zař.
Rozdělení části běžných výdajů na navýšení neinvestičních
příspěvků vybraným školám a navýšení kapitálových výdajů
probíhajících a nových investičních akcí.

-28 984 000 Kč

1.3 Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem
Vídeňská 756/28, Praha 4
č. ORG 0091651000331 – Oprava areálového osvětlení
Zvýšení neinvestičního příspěvku na realizaci projektu opravy
areálového osvětlení, který počítá s kompletní výměnou
stožárových lamp, novou elektroinstalací, napojením z RS
v budově školy a úpravou osvětlení u vjezdu do areálu.

664 000 Kč

1.4 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, se
sídlem Glowackého 549/7, Praha 8
č. ORG 0091651000317 – Vybavení objektu po rekonstrukci
Zvýšení neinvestičního příspěvku na vybavení objektu poradny po
rekonstrukci. Jedná se o stoly, skříně, kancelářské židle, regály,
tabule, židle do čekárny a židle do třídy a další drobný majetek pro
vybavení poradny.

490 000 Kč

1.5 Střední škola automobilní a informatiky, se sídlem Weilova
1270/4, Praha 10
č. ORG 0091651000365 – Oprava zadní části parkoviště
Zvýšení neinvestičního příspěvku na opravu zadní části parkoviště.
Jedná se o odfrézování stávajícího povrchu, výměnu a vyrovnání
podkladní živicí a pokládku obrusné živičné vrstvy. Součástí
rekonstrukce je obnovení přístupové komunikace druhého vjezdu
do zadní části areálu pro zákazníky servisu.

2 965 000 Kč

1.6 Obchodní akademie Dušní, se sídlem Dušní 1083/7, Praha 1
č. ORG 0091651000296 – Repase vybraných okenních výplní
otvorů dvora
Zvýšení neinvestičního příspěvku na repasi vybraných okenních
výplní otvorů dvora. Záměrem je oprava havarijního stavu, výměna
poškozených výplní otvorů historických oken, které již neplní svou
funkci. Oprava zahrnuje – očištění, odmaštění a vytmelení křídel a
1

3 764 800 Kč

rámů oken, včetně nátěrů. Proběhne repase stávajícího kování a
chybějící a poškozené díly budou nahrazeny, případně doplněny
kopií stávajícího kování. Skla budou ponechána stávající, vyčistí se
a vymění se prasklé zasklení. Budou provedeny opravy vnitřního i
vnějšího ostění oken, včetně opravy omítek. Bude provedena
výmalba prostorů kolem oken a výměna parapetů. Vše bude
provedeno po odsouhlasení se zástupci památkové péče.

2. Úprava kapitálových výdajů
2.1 SML MHMP
č. ORG 0000000 – VOŠES, SPŠPT a SOŠPV Podskalská, P2 –
příst. výtahu
Nová investiční akce.
Zvýšení kapitálových výdajů na venkovní přístavbu výtahu se
zakomponováním do fasády čtyřpodlažního objektu. Výtah je
navržen jako zásobovací a osobní se stanicemi do všech čtyř
nadzemních podlaží. Pomocí výtahu bude zajišťována doprava
zásob a výukového materiálu do tříd jednotlivých podlaží, která
dosud probíhá po stávajícím schodišti za pomoci studentů. Zároveň
bude výtah používán jako osobní pro zaměstnance školy a zároveň
jako bezbariérový přístup pro dočasně imobilní studenty, případně
pro studenty v rámci povinné inkluze.
Viz příloha č. 14

7 502 000 Kč

2.2 SML MHMP
č. ORG 0043734 – SOU Praha-Radotín, P5 – přístavba
učebního pavilonu
Zvýšení kapitálových výdajů na přístavbu učebního pavilonu.
Realizace akce byla zahájena roku 2020, v letošním roce probíhá a
bude dokončena. Rozpočtové prostředky akce byly v závěru roku
2020 přednostně přesunuty na realizaci jiných akcí, v březnu r.
2021 RHMP usnesením č. 492 přidělila na akci finanční
prostředky, které pokryly financování stavby jen na první měsíce
roku. Celkové náklady akce se navyšují o 4 956 tis. Kč z důvodu
prodloužení doby stavby a dodatkům smlouvy o dílo na vícepráce.

4 956 000 Kč

2.3 Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, se sídlem
Karlínské náměstí 7, Praha 8
Investiční akce č. ORG 000000 – Nástavba objektu Stadionu
mládeže – zajištění stavby
Nová investiční akce. Investiční transfer na zajištění stavby
Nástavba objektu letních šaten Stadionu mládeže. HMP odstoupilo
od smlouvy o dílo č. DIL/61/02/010530/2019 o provedení stavby
z důvodu neplnění smluvních závazků. Stavba je v takovém stavu,
že hrozí degradací již provedených stavebních prací. Z důvodu
nezajištění stavby může docházet k vandalismu, dalšímu
poškozování a znehodnocování. V areálu již zasahovala policie ČR.
Viz příloha č. 1

2 270 000 Kč
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2.4 Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká
škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9
Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce osobního
výtahu v budově školy
Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci osobního
výtahu v budově školy. Kompletní výměna výtahu školy
s rozšířením vstupního otvoru dle stávajících norem za současného
snížení hluku a zvýšení bezpečnosti provozu. Celková rekonstrukce
zahrnuje také stavební úpravy před vlastními nástupišti výtahu pro
osoby s omezenou možností pohybu.
Viz příloha č. 2

2 200 000 Kč

2.5 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce chodby ve 3. NP
Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci chodby
ve 3. NP. Důvodem pro rekonstrukci je havarijní stav obkladů a
dlažby hlavní chodby, kde hrozí žákům a zaměstnancům nebezpečí
úrazu. Dlažba a obklady pochází z roku 1958.
Viz příloha č. 3

1 653 300 Kč

2.6 Střední škola na Proseku, se sídlem Novoborská 610/2,
Praha 9
Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce podlahových
ploch
Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci
podlahových krytin. Podlahy v objektu školy jsou velmi zničeny
vzhledem k předchozímu využívání objektu jako školní dílny.
V prostorách původních autodílen se dnes nacházejí třídy, kde
podlahy jsou nasáklé technickými oleji. Situace nevyhovuje
současným zdravotním normám (nestabilita podlah, vlhkost,
zápach), proto je nutné přistoupit k rekonstrukci.
Viz příloha č. 4

2 253 500 Kč

2.7 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10,
V Úžlabině 320
Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce učeben 130,
119a a 119b
Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci učeben.
Stavební práce budou zahrnovat vybourání dělící příčky mezi
místnostmi, výměnu stávající zdvojené podlahy, která je poškozena
a již nesplňuje bezpečnostní kritéria, instalaci el. rozvodů, výměnu
zářivek, zednické a malířské práce, kazetový akustický strop a
pokládku podlahové krytiny PVC.
Viz příloha č. 5

1 570 000 Kč

2.8 Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6
Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce školní kuchyně
Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci školní
kuchyně. Stávající kuchyňská linka a kuchyňské spotřebiče jsou
zastaralé, nefunkční a neodpovídají hygienickým standardům a
možnostem vařit jídla odpovídající pravidlům zdravého stravování.

1 814 400 Kč
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Viz příloha č. 6
2.9 ZUŠ Vadima Petrova, Praha 4, Dunická 3136/1
Investiční akce č. ORG 000000 – Stavební úpravy učeben
Nová investiční akce. Investiční transfer na stavební úpravy
učeben. Učebny nejsou akusticky řešeny, dochází tak
k vzájemnému narušování výchovného procesu. Učebny nejsou
tepelně izolované, takže v teplých měsících teplota dosahuje 30 a
více stupňů Celsia. Tyto úpravy jsou nedílnou součástí
nastoupeného trendu moderního vzdělávání evropského standardu.
Kapacita je školy je zcela naplněna.
Viz příloha č. 7

3 937 000 Kč

2.10 Odborné učiliště Vyšehrad, se sídlem Vratislavova 31/6,
Praha 2
Investiční akce č. ORG 000000 – Rek. chodby a prostor 1. NP a
1. PP
Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci chodeb a
souvisejících prostor v 1. NP a 1. PP školní budovy. Současný stav
podlahových krytin a stěn je havarijní a ohrožuje bezpečnost žáků i
personálu školy.
Viz příloha č. 8

3 779 900 Kč

2.11 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední
uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1
Investiční akce č. ORG 000000 – Rek. okapového systému,
žlabů a dešť. svodů
Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci
okapového systému, žlabů a dešťových svodů. Systém odvodnění
střech školy je v havarijním stavu a na konci své životnosti. Je třeba
obnovit okapové žlaby, svislé svody a související klempířské
prvky, případně části střech a zdiva, narušených z důsledku
dlouhodobého zatékání.
Viz příloha č. 9

3 392 200 Kč

2.12 Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem
Vídeňská 756/28, Praha 4
Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce WC Internát
Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci WC v
internátu ve 3. NP. Budou kompletně rekonstruována sociální
zařízení dvou pokojů (rozvody vody, kanalizace, ÚT, nová ZTI,
VZT, nouzová signalizace. Dojde také k úpravě vstupu do místnosti
sociálního zařízení a zádveří pokoje.
Viz příloha č. 10

788 000 Kč

2.13 ZŠ a MŠ logopedická, Praha 10, Moskevská 29
Investiční akce č. ORG 000000 – Dodávka EZS a dopravní
obslužnosti budovy
Nová investiční akce. Investiční transfer na dodávku EZS a
dopravní obslužnosti budovy, které zahrnuje montáže fasádních
žaluzií ovládaných motorem, elektrický zabezpečovací systém
(EZS), slaboproud, domovní komunikace, ovládání venkovního
4

2 386 900 Kč

osvětlení, příprava WIFI, přípravy pro interaktivní tabule,
evakuační rozhlas, a dále zajištění dodávek a služeb souvisejících
s dopravní obslužností budovy.
Viz příloha č. 11
2.14 Střední odborná škola Jarov, se sídlem Učňovská 100/1,
Praha 9
Investiční akce č. ORG 000000 – Pořízení 2 ks konvektomatů
s přísl. pro ŠJ
Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení 2
konvektomatů pro školní jídelnu. Stávající konvektomaty jsou na
hraně životnosti. Toto vybavení je zásadní pro chod jídelny, která
vaří pro více než 30 škol s 3 300 strávníky.
Viz příloha č. 12
2.15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní,
Praha 1, Masná 18
Investiční akce č. ORG 000000 – Vybavení jazykové učebny
nábytkem a pomůckami
Nová investiční akce. Investiční transfer na vybavení jazykové
učebny – investiční část. Jedná se o 4 ks žákovských stolů, 1 ks
stěnového držáku a dotykového LCD displeje, včetně montáže a
instalace.
Viz příloha č. 13

2 500 000 Kč

355 000 Kč

Přílohy:
č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
č.7
č.8
č.9
č.10
č.11
č.12
č.13
č.14

BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000
BARPOZ32 akce 000000

Nástavba objektu Stadionu mládeže – zajištění stavby
Rekonstrukce osobního výtahu v budově školy
Rekonstrukce chodby ve 3. NP
Rekonstrukce podlahových ploch
Rekonstrukce učeben 130, 119a a 119b
Rekonstrukce školní kuchyně
Stavební úpravy učeben
Rek. chodby a prostor 1. NP a 1. PP
Rek. okapového systému, žlabů a dešť. svodů
Rekonstrukce WC Internát 3. NP
Dodávka EZS a dopravní obslužnosti budovy
Pořízení 2 ks konvektomatů s přísl. pro ŠJ
Vybavení jazykové učebny nábytkem a pomůckami
VOŠES, SPŠPT a SOŠPV Podskalská, P2 – příst. výtahu
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