Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1595
ze dne 21.6.2021
k návrhu na úpravu kapitálových výdajů v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04
- Školství, mládež a sport
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu kapitálových výdajů v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 Školství, mládež a sport dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 30.6.2021

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-40679
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1595 ze dne 21. 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 kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů*/ (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

INV MHMP

40548

SOŠ staveb. a zahrad. P9 - zateplení objektů Jarov

0,00

0000

0421

5 000,00

INV MHMP

42981

Rekonstrukce Duncan
Celkem

0,00

0000

0421

-5 000,00
0,00

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

R-40679

Důvodová zpráva
Předmětem tohoto Tisku je schválení návrhu úpravy rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP
na rok 2021 v kap. 04 – Školství, mládež a sport.
kap. 04 – Školství, mládež a sport
I. Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2021
investiční akce č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 – zateplení objektů Jarov
navýšení rozpočtu na rok 2021 o 5 000 tis. Kč
Jedná se o provedení stavebních prací v areálu SOŠ stavební a zahradnické Jarov v Praze 9
v rámci jednotlivých etap.
V roce 2021 budou finanční prostředky použity na dokončení stavebních prací na budově B
(oprava a zateplení střechy, oprava a nátěr fasády), zároveň budou dokončeny práce na
rekonstrukci velkého sálu v budově C. Navýšení je nezbytné také z důvodu zajištění projektové
dokumentace pro rekonstrukci bazénu.

II. Snížení rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2021
investiční akce č. 42981 Rekonstrukce Duncan
snížení rozpočtu na rok 2021 o 5 000 tis. Kč
Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu Duncan v Jánských Lázních, který je
využíván pro školy v přírodě. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce
zahrnuje především sanaci vlhkých suterénních prostor, zateplení budovy, opravu střechy a
rekonstrukci technického zařízení budovy. Dále bude upraveno i dispoziční řešení dle
současných standardů pro ubytovací zařízení.
Vzhledem k tomu, že v roce 2021 zatím nebyly zahájeny stavební práce, lze uvolnit část
finančních prostředků této stavby.

Závěr:
Zvýšení rozpočtu v kap. 04 celkem

5 000 tis.Kč

Snížení rozpočtu v kap. 04 celkem

- 5 000 tis.Kč

Rozpočet kapitoly 04 – Školství, mládež a sport se schválením návrhu úpravy rozpočtu
nemění.

