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včetně stanovení celkových nákladů investičních akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí včetně 
stanovení celkových nákladů investičních akcí dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 1.11.2021 

2.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 1.11.2021 

3.  realizovat úpravu celkových nákladů investičních akcí dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 1.11.2021 
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2632 ze dne 25. 10. 2021

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SML MHMP 0096131 SML - 04 - koncepce školního stravování 000 0461 -6,20

Střední škola designu a umění, 

knižní kultury a ekonomiky Náhorní, 

se sídlem U Měšťanských škol 

525/1, Praha 8

0091651000289 Neinvestiční vybavení učeben nábytkem 091 0416 539,70

Střední škola designu a umění, 

knižní kultury a ekonomiky Náhorní, 

se sídlem U Měšťanských škol 

525/1, Praha 8

0091651000289 Dodávka televizorů do učeben 091 0416 117,60

Vyšší odborná škola grafická a 

Střední průmyslová škola grafická, 

Praha 1, Hellichova 22

0091651000407
Havarijní oprava nevyhovujících prostor na 

učebnu
091 0416 598,50

Vyšší odborná škola ekonomických 

studií, Gymnázium,  Střední 

průmyslová škola potravinářských 

technologií a Střední odborná škola 

přírodovědná a veterinární, Praha 2, 

Podskalská

0091651000386 Oprava podlah v učebnách a ve sborovně 091 0416 916,00

Střední odborná škola Jarov, se 

sídlem Učňovská 100/1, Praha 9
0091651000366 Hlavní projektový manažer - Školní budova 091 0416 1 429,70

Střední odborná škola Jarov, se 

sídlem Učňovská 100/1, Praha 9
0091651000366

Služby administrace a finančního řízení 

projektu - Školní budova
091 0416 1 437,50

Střední odborná škola Jarov, se 

sídlem Učňovská 100/1, Praha 9
0091651000366

Služby administrace a finančního řízení 

projektu - Vazárna
091 0416 751,50

Střední odborná škola Jarov, se 

sídlem Učňovská 100/1, Praha 9
0091651000366 Hlavní projektový manažer - Vazárna 091 0416 762,30

ODPA

3299

3123

3122

ORJ

3123

3123

3123

 Název akce UZ

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

Číslo akce

3123

3122

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace

3123
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Základní škola Lužiny, Praha 5, 

Trávníčkova 1743
0091651000429

Příspěvek na školní stravování pro děti v 

tíživé sociální situaci
091 0416 6,20

Gymnázium Čakovice, Praha 9, 

nám. 25. března 100
0091651000265 Úpravy učebny fyziky 091 0416 1 013,80

Konzervatoř a Vyšší odborná škola 

Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, 

Roškotova 4

0091651000293 Bezpečnostní opatření -  vzdělávání 091 0416 190,00

Smíchovská střední průmyslová 

škola a gymnázium, Praha 5, 

Preslova 25

0091651000321 Vybavení coworkingového centra 091 0416 396,00

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha 10, V 

Úžlabině 320/23

0091651000384 Dodávka výpočetní techniky a SW 091 0416 488,00

Střední zdravotnická škola, Praha 

10, Ruská 2200/914
0091651000393

Nákup učebních pomůcek pro odb. výuku a 

TV
091 0416 165,90

Gymnázium, Střední odborná škola, 

Základní škola a Mateřská škola pro 

sluchově postižené, Praha 1, Ječná 

27

0091651000337
Modemy a internetové připojení na distanční 

výuku
091 0416 14,20

Základní umělecká škola, Praha 8, 

Klapkova 25
0091651000173 Oprava plotu ZUŠ Klapkova 091 0416 117,50

Gymnázium Elišky Krásnohorské, 

Praha 4 - Michle, Ohradní 55
0091651000271

Výroba a montáž mříže mezi hřištěm a 

parkovištěm
091 0416 38,50

Dům dětí a mládeže Praha 5, 

Štefánikova 235/11
0091651000154 Havarijní odstranění komínu 091 0416 100,30

Střední škola a Mateřská škola 

Aloyse Klara, Praha 4 - Braník, 

Vrbova 1233/34

0091651000331 Materiální zajištění provozu SPC 091 0416 367,00

Základní umělecká škola Jana 

Hanuše, Praha 6, U Dělnického 

cvičiště 1/1100 B

0091651000176
Společná výstava výtvarných oddělení 

pražských ZUŠ
091 0416 32,00

Obchodní akademie, Praha 3, 

Kubelíkova 37
0091651000300 Oprava havarijního stavu římsy uliční fasády 091 0416 397,00

C e l k e m 9 873,00

3121

3122

3233

3124

3114

3122

3124

3231

3126

3121

3231

3122

3122

2



INV MHMP 0040431 Konzervatoř J.Ježka-nástavba obj. 0000 0421 -14 500,00

INV MHMP 0042981 Rekonstrukce Duncan 0000 0421 -13 500,00

INV MHMP 0045130 SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazénu 0000 0421 -4 500,00

INV MHMP 0042296
Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon 

a hudební škola
0000 0421 -1 500,00

INV MHMP 0042837 Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patočky 0000 0421 -2 500,00

INV MHMP 0043359 ZŠ pro žáky s poruchami chování 0000 0421 -2 500,00

INV MHMP 0043361 Výstavba tělocvičny Voděradská 0000 0421 -3 000,00

INV MHMP 0043769 Umělecká škola Znojemská 0000 0421 -1 000,00

INV MHMP 0044801
Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH 

Poděbradská
0000 0421 -4 000,00

INV MHMP 0044802 Taneční sál konzervatoře HMP 0000 0421 -2 674,10

SML MHMP 0044850
PPP pro Prahu 7 a 8 - rekonstrukce objektu 

Glowackého 549/7
000 0461 657,50

SML MHMP 0043733
ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba 

objektu Přípotoční
000 0461 2 000,00

SML MHMP 0044703
DDM Dům UM, P10 - rekonstrukce odlouč. 

prac. Zahradní Město
000 0461 380,00

SML MHMP 0042219
Střední škola umělecká a řemeslná, P5 - 

rekonstrukce části objektu Miramare
000 0461 600,00

Základní škola a Mateřská škola 

logopedická, Praha 10, Moskevská 

29

000000
Gastrotechnologie - vybudování školní 

výdejny
094 0461 2 264,602 264,60

UZ

336,50

0,00

ORJČíslo akce

0,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
 Název akceOdbor/Organizace

Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

0,00
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Konzervatoř a Vyšší odborná škola 

Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, 

Roškotova 4

000000
Bezpečnostní opatření - instalace a stav. 

úpravy
094 0461 350,00

Gymnázium Čakovice, Praha 9, 

nám. 25. března 100
000000

Pořízení demonstrativního stolu a 

dataprojektoru
094 0461 169,10

Gymnázium Čakovice, Praha 9, 

nám. 25. března 100
000000 Vybudování venkovní učebny 094 0461 485,50

Vyšší odborná škola zdravotnická a 

Střední zdravotnická škola, Praha 4, 

5. května 51

0045993
Instalace systému UKS a PZS - PC v 

budově A
094 0461 512,00

Střední zdravotnická škola, Praha 

10, Ruská 2200/91
000000 Nákup konvektomatu včetně montáže 094 0461 496,50

Střední zdravotnická škola, Praha 

10, Ruská 2200/91
000000 Nákup záložního serveru 094 0461 130,00

Gymnázium Jaroslava 

Heyrovského, Praha 5, Mezi 

školami 2475

000000
Úprava zastřešení zadních vstupů budovy 

gymnázia
094 0461 100,00

Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 

43
000000

Rekonstrukce havar. stavu terasy a výměny 

výplní
094 0461 3 879,50

Střední odborná škola, Praha 5, 

Drtinova 3/498
000000

Klimatizace do kanceláří hospodářky a 

zástupkyň
094 0461 84,00

Střední škola a Mateřská škola 

Aloyse Klara, Praha 4, Vídeňská 28
000000 Server pro SPC 094 0461 181,00

Akademické gymnázium a Jazyková 

škola s právem jazykové zkoušky, 

školy hlavního města Prahy, Praha 

1, Štěpánská 22

000000 Havarijní sanace dvora v objektu Školská 094 0461 3 342,80

Akademické gymnázium a Jazyková 

škola s právem jazykové zkoušky, 

školy hlavního města Prahy, Praha 

1, Štěpánská 22

000000
Havarijní rekonstrukce sklepních prostor 

Školská
094 0461 3 582,60

Základní škola pro žáky se 

specifickými poruchami chování, 

Praha 5, Na Zlíchově 19

000000 Gastro myčka na stolní nádobí 094 0461 116,60

Střední odborná škola Jarov, Praha 

9, Učňovská 1
000000 Sanace objektu v botanické zahradě 094 0461 2 800,00

350,00

496,50

130,00

181,00

3 582,60

2 800,00

3 342,80

116,60

84,00

100,00

3 879,50

169,10

485,50

512,00
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Pražská konzervatoř, Praha 1, Na 

Rejdišti 1
000000

Pracovní světla do Divadla Pražské 

konzervatoře
094 0461 484,00

Gymnázium profesora Jana 

Patočky, Praha 1, Jindřišká 36
0046032

Havarijní rek. vnitrobloku-fasády a výměna 

oken
094 0461 699,40

Základní škola pro žáky s 

poruchami zraku, Praha 2, nám. 

Míru 19

0045956
Přestavba prostor 2. NP pro potřeby MŠ A. 

Klara
094 0461 962,60

Základní škola pro žáky s 

poruchami zraku, Praha 2, nám. 

Míru 19

000000 Únikové schodiště pro stavbu MŠ 094 0461 985,50

Domov mládeže a školní jídelna, 

Praha 2, Neklanova 32
000000

Rek. vychovatelny a vstupních prostor DM 

Pobřežní
094 0461 496,60

Vyšší odborná škola 

uměleckoprůmyslová a Střední 

uměleckoprůmyslová škola, Praha 

3, Žižkovo náměstí 1

000000 Vybavení učeben Tvorby nábytku 094 0461 2 395,40

Vyšší odborná škola pedagogická a 

sociální, Střední odborná škola 

pedagogická a Gymnázium, Praha 

6, Evropská 33

000000 Rekonstrukce osvětlení pro učebny 094 0461 3 532,70

Střední průmyslová škola 

zeměměřická a Geografické 

gymnázium Praha, Praha 9, Pod 

Táborem 300/7

0046109 Stavební úpravy 2,3,4, NP 094 0461 535,20

Základní umělecká škola Jana 

Hanuše, Praha 6, U Dělnického 

cvičiště 1/1100 B

000000
Pořízení hudebního nástroje - žákovská 

harfa
094 0461 75,00

Dům dětí a mládeže Praha 7, Praha 

7, Šimáčkova 16
000000 Divadlo Radar - nákup pianina 094 0461 79,00

Gymnázium, Praha 4, Postupická 

3150
0000000

Pořízení myčky provozního nádobí 

s rekuperací 
094 0461 999,50

ZŠ a MŠ logopedická, Praha 10, 

Moskevská 29
000000

Dodávka a montáž "zelené střechy" - 

Přípotoční
094 0461 337,60

Jahodovka - Vyšší odborná škola 

sociálně právní se sídlem Jahodová 

2800/44, Praha 10

000000
Zabezpečení areálu oplocením a regul. 

vstupem 
094 0461 1 815,00

699,40

79,00

3 532,70

496,60

962,60

337,60

2 395,40

75,00

484,00

535,20

999,50

985,50

1 815,00
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Vyšší odborná škola 

uměleckoprůmyslová a Střední 

uměleckoprůmyslová škola, Praha 

3, Žižkovo nám. 1

000000 Nákup obráběcích strojů pro výuku 094 0461 603,80

Střední škola podnikání a 

gastronomie, se sídlem Za Černým 

mostem 3/362, Praha 9

000000 Dodávka a montáž vchodových dveří 094 0461 825,60

Střední škola a Mateřská škola 

Aloyse Klara, Praha 4, Vídeňská 28
000000 Telefonní ústředna 094 0461 41,00

Střední odborné učiliště 

gastronomie, U Krbu 521, Praha 10
000000

Dodání a instalace LED osvětlení v 

učebnách
094 0461 2 801,50

C e l k e m -9 873,00

Celkem 0,00

603,80

825,60

41,00

2 801,50
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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 SML MHMP 

č. ORG 0096131 – SML – 04 – Koncepce školního stravování  

Rozdělení části běžných výdajů na navýšení neinvestičního 

příspěvku na školní stravování pro děti v tíživé sociální situaci. 
 

-6 200 Kč 

1.2 Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky 

Náhorní se sídlem U Měšťanských škol 525/1, Praha 8 

č. ORG 0091651000289 – Neinvestiční vybavení učeben 

nábytkem  

Zvýšení neinvestičního příspěvku na vybavení nábytkem. Jedná 

se o dodání počítačových stolů včetně kabelových kanálů do 3 

počítačových učeben. Stávající stoly jsou nevyhovující, jsou 

značně poškozené a neodpovídají umístění počítačů a jejich 

uchycení a chlazení. Dále se jedná o vybavení šatny žáků 

v tělocvičně školy – šatní lavice s věšáky.  
 

539 700 Kč 

1.3 Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky 

Náhorní se sídlem U Měšťanských škol 525/1, Praha 8 

č. ORG 0091651000289 – Dodávka monitorů do učeben 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na pořízení 8 ks monitorů do 

učeben, které nejsou vybaveny žádnou projekční technikou. 

Monitory – zobrazovací displeje umožní učitelům ve výuce 

využít digitální technologie a multimédia s cílem rozvíjet u žáků 

digitální kompetence.  
 

117 600 Kč 

1.4 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola 

grafická, Praha 1, Hellichova 22 

č. ORG 0091651000407 – Havarijní oprava nevyhovujících 

prostor na učebnu 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na opravu nevyhovujících 

prostor pro novou učebnu multimédií. V rámci nutných 

stavebních úprav bude provedena oprava vzduchotechniky a 

topení včetně odborné demontáže stávajících zařízení 

(průmyslová klimatizace a UPS). V rámci stavebních úprav 

budou provedeny nové datové rozvody pro specializované a 

technické vybavení a mobiliáře pro potřeby učebny ateliéru 

multimédií.  
 

598 500 Kč 

1.5 Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, 

Střední průmyslová škola potravinářských technologií a 

Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední 

průmyslová škola potravinářských technologií a Střední 

odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, 

Podskalská 

916 000 Kč 
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č. ORG 0091651000386 - Oprava podlah v učebnách a ve 

sborovně 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na opravu podlah v učebnách a 

sborovně. Podlahová krytina je značně poškozená a hrozí 

nebezpečí úrazu žáků a vyučujících. 
 

1.6 Střední odborná škola Jarov, se sídlem Učňovská 100/1, 

Praha 9 

č. ORG 0091651000366 – Hlavní projektový manažer – 

Školní budova 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na výkon hlavního 

projektového manažera.  

V souvislosti s realizací projektů „Školní budova SOŠ Jarov 

stojící na par. č. 84/23“ v rámci „Operačního programu Praha – 

Pól růstu, 30. výzva SC 2.1 - Energetické úspory v městských 

objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky 

náročných městských budov na budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie“ je nedílnou součástí činnost Hlavního 

projektového manažera. 

Podle pravidel OPPPR bod 17.8.8 Služby (způsobilé pro ESF e 

EFRR projekty) je činnost Hlavního projektového manažera 

způsobilou činností. 

Specifikace a rozsah služeb činností Hlavního projektového 

manažera: 

- je kontaktní osobou projektu, která komunikuje s 

pracovníky ŘO OP PPR;  

- za provádění řízení rizik projektu; 

- odpovídá za hodnocení průběhu projektu,  

- odpovídá za správnost výběrových/zadávacích řízení; 

- odpovídá za správnost změn v projektu; 

- odpovídá za řádný chod projektu v souladu s 

harmonogramem;  

- sleduje správnost a vyhodnocuje naplňování indikátorů 

projektu 

- účastní se kontrol projektu; 

- provádí kontrolu nakoupeného vybavení a materiálu;  

- schvaluje opatření na odstranění nedostatků 

- úzce komunikuje a spolupracuje s finančním manažerem 

projektu 

- odpovídá za formální správnost dokladů;  

- zveřejňuje informace na webových stránkách;  

- zpracovává a kompletuje monitorovací zprávy.  
 

Požadovaná částka představuje celkové náklady, je 

určena na předfinancování akce. Dotace na tyto výdaje se 

očekává ve výši 50 %, bude proplacena zpětně. 

 

1 429 700 Kč 

1.7 Střední odborná škola Jarov, se sídlem Učňovská 100/1, 

Praha 9 

č. ORG 0091651000366 – Služby administrace a finanční 

řízení projektu – Školní budova 

1 437 500 Kč 
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Zvýšení neinvestičního příspěvku na služby administrace a 

finanční řízení projektu.  

V souvislosti s realizací projektů „Školní budova SOŠ Jarov stojící 

na par. č. 84/23“ z „Operačního programu Praha – Pól růstu, 30. 

výzva SC 2.1 - Energetické úspory v městských objektech – 

Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných 

městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ 

je nedílnou součástí činnost Administrátora projektu a 

poskytování služeb finančního řízení projektu. 
 

Podle pravidel OPPPR bod 17.8.8 Služby (způsobilé pro ESF e 

EFRR projekty je činnost Administrátora projektu a poskytování 

služeb finančního řízení projektu způsobilým výdajem. 
 

Specifikace a rozsah služeb činností Administrátora projektu a 

poskytování služeb finančního řízení projektu: 

- podpora projektového manažera po celou dobu realizační 

fáze projektu; 

- tvorba dílčí části vstupních analýz předmětu a cílů 

projektu; 

- spolupráce na sestavení projektového týmu; 

- koordinace práce projektového týmu; 

- spolupráce při řízení komunikace mezi subjekty 

zainteresovanými v projektu; 

- koordinace postupů prací a návazností činností v 

jednotlivých úkolech; 

- spolupráce na analýze a řízení rizik a příležitostí v 

projektu; 

- spolupráce při řízení kvality projektu, včetně provedení 

kontroly hygieny a bezpečnosti práce; 

- příprava reportů o stavu realizace projektu pro projektový 

tým i pro příkazníka jakožto zadavatele projektu a vedení 

zainteresovaných subjektů; 

- zajištění dílčí činnosti při řízení změn v projektu; 

- spolupráce při zajištění předání výstupů z projektu a při 

jejich akceptaci zúčastněnými stranami; 

- spolupráce při řízení a kontrole zpracování kompletní 

dokumentace k projektu; 

- spolupráce při řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a 

cash flow projektu; 

- dohled na stav rozpočtu projektu; 

- kontrola a příprava podkladů pro žádost o platbu; 

- zpracování žádostí o platbu; 

- příprava podkladů pro finanční části zpráv o realizaci; 

- účast na kontrolách projektu; 

- komunikace s hlavním manažerem projektu v rámci 

finančního plánování; 

- kontrola cash flow projektu, realizací plateb; 

- komunikace s dodavateli a ostatními členy projektového 

týmu; 

- kontrola a dohled nad správností účetnictví projektu; 
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- příprava projektových mezd a refundace z projektového 

účtu na provozní náklady. 
 

Požadovaná částka představuje celkové náklady, je 

určena na předfinancování akce. Dotace na tyto výdaje se 

očekává ve výši 50 %, bude proplacena zpětně. 

 

1.8 Střední odborná škola Jarov, se sídlem Učňovská 100/1, 

Praha 9 

č. ORG 0091651000366 – Služby administrace a finančního 

řízení projektu – Vazárna 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na služby administrace a 

finančního řízení projektu.  

V souvislosti s realizací projektů „SOŠ Jarov – stavební úpravy, 

projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, 

Praha 9“ z „Operačního programu Praha – Pól růstu, 30. výzva 

SC 2.1 - Energetické úspory v městských objektech – Realizace 

pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských 

budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ je nedílnou 

součástí činnost Administrátora projektu a poskytování služeb 

finančního řízení projektu. 
 

Podle pravidel OPPPR bod 17.8.8 Služby (způsobilé pro ESF e 

EFRR projekty) je činnost Administrátora projektu a poskytování 

služeb finančního řízení projektu způsobilou činností. 
 

Specifikace a rozsah služeb činností Administrátora projektu a 

poskytování služeb finančního řízení projektu: 

- podpora projektového manažera po celou dobu realizační 

fáze projektu; 

- tvorba dílčí části vstupních analýz předmětu a cílů 

projektu; 

- spolupráce na sestavení projektového týmu; 

- koordinace práce projektového týmu; 

- spolupráce při řízení komunikace mezi subjekty 

zainteresovanými v projektu; 

- koordinace postupů prací a návazností činností v 

jednotlivých úkolech; 

- spolupráce na analýze a řízení rizik a příležitostí v 

projektu; 

- spolupráce při řízení kvality projektu, včetně provedení 

kontroly hygieny a bezpečnosti práce; 

- příprava reportů o stavu realizace projektu pro projektový 

tým i pro příkazníka jakožto zadavatele projektu a vedení 

zainteresovaných subjektů; 

- zajištění dílčí činnosti při řízení změn v projektu; 

- spolupráce při zajištění předání výstupů z projektu a při 

jejich akceptaci zúčastněnými stranami; 

- spolupráce při řízení a kontrole zpracování kompletní 

dokumentace k projektu; 

- spolupráce při řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a 

cash flow projektu; 

751 500 Kč 
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- dohled na stav rozpočtu projektu; 

- kontrola a příprava podkladů pro žádost o platbu; 

- zpracování žádostí o platbu; 

- příprava podkladů pro finanční části zpráv o realizaci; 

- účast na kontrolách projektu; 

- komunikace s hlavním manažerem projektu v rámci 

finančního plánování; 

- kontrola cash flow projektu, realizací plateb; 

- komunikace s dodavateli a ostatními členy projektového 

týmu; 

- kontrola a dohled na správnost účetnictví projektu; 

- příprava projektové mzdy a refundace z projektového 

účtu na provozní; 
 

Požadovaná částka představuje celkové náklady, je 

určena na předfinancování akce. Dotace na tyto výdaje se 

očekává ve výši 50 %, bude proplacena zpětně. 
 

1.9 Střední odborná škola Jarov, se sídlem Učňovská 100/1, 

Praha 9 

č. ORG 0091651000366 – Hlavní projektový manažer – 

Vazárna 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na výkon činnosti Hlavního 

projektového manažera. 

V souvislosti s realizací projektů „SOŠ Jarov – stavební úpravy, 

projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, 

Praha 9“ z „Operačního programu Praha – Pól růstu, 30. výzva 

SC 2.1 - Energetické úspory v městských objektech – Realizace 

pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských 

budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energií“ je nedílnou 

součástí činnost Hlavního projektového manažera. 
 

Podle pravidel OPPPR bod 17.8.8 Služby (způsobilé pro ESF e 

EFRR projekty) je činnost Hlavního projektového manažera 

způsobilou činností. 
 

Specifikace a rozsah služeb činností Hlavního projektového 

manažera: 

- je kontaktní osobou projektu, která komunikuje s 

pracovníky ŘO OP PPR;  

- odpovídá za provádění řízení rizik projektu; 

- odpovídá za hodnocení průběhu projektu,  

- odpovídá za správnost výběrových/zadávacích řízení; 

- odpovídá za správnost změn v projektu; 

- odpovídá za řádný chod projektu v souladu s 

harmonogramem;  

- sleduje správnost a vyhodnocuje naplňování indikátorů 

projektu 

- účastní se kontrol projektu; 

- provádí kontrolu nakoupeného vybavení a materiálu;  

- schvaluje opatření na odstranění nedostatků 

762 300 Kč 
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- úzce komunikuje a spolupracuje s finančním manažerem 

projektu 

- odpovídá za formální správnost dokladů;  

- zveřejňuje informace na webových stránkách;  

- zpracovává a kompletuje monitorovací zprávy. 
 

Požadovaná částka představuje celkové náklady, je 

určena na předfinancování akce. Dotace na tyto výdaje se 

očekává ve výši 50 %, bude proplacena zpětně. 
 

1.10 Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 

č. ORG 0091651000429 – Příspěvek na školní stravování pro 

děti v tíživé sociální situaci 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na školní stravování pro 

jednoho žáka, jehož rodina se nachází v těžké životní a sociální 

situaci. 
 

6 200 Kč 

1.11 Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 

č. ORG 0091651000265 – Úpravy učebny fyziky 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na úpravy učebny fyziky. 

Cílem úpravy je vytvořit moderní učebnu fyziky, která bude 

částečně sloužit i pro výuku robotiky, což odpovídá moderním 

trendům výuky. Úprava zahrnuje opravu podlahových krytin, 

malování, elektrotechnické práce a drobné stavební úpravy.  

Studenti budou mít k dispozici nejmodernější edukační systém, 

který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů 

ve výuce přírodních věd a robotů. Měřící systémy poskytují 

uživatelům komplet í vybavení pro experimentální výuku 

přírodních věd. Tyto kvalitní technologické přístroje podněcují 

zájem o přírodní vědy, inspirují studenty i jejich pedagogy a 

propagují aplikovanou vědu v hodinách fyziky. Řešení bude 

navíc doplněno interaktivním projektorem s triptychovou 

keramickou tabulí na pojezdu.  
 

1 013 800 Kč 

1.12 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 

– Braník, Roškotova 4 

č. ORG 0091651000293 – Bezpečnostní opatření – vzdělávání 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na úpravy dokumentace a 

periodické vzdělávání zaměstnanců školy a studentů v rámci 

bezpečnostních opatření, která vyplynula z auditu v roce 2020, 

včetně zajištění úprav dokumentace.  
 

190 000 Kč 

1.13 Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, Praha 5, 

Preslova 25 

č. ORG 0091651000321 – Vybavení coworkingového centra 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na vybavení coworkingového 

centra. Centrum bude sloužit jednak pro networking a eventy, 

jednak jako inkubátor studentských projektů a startupů. K těmto 

účelům je nutné centrum vybavit nábytkem (stoly, židlemi, 

kuchyňským koutem apod.). 
 

396 000 Kč 
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1.14 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, 

V Úžlabině 320/23 

č. ORG 0091651000384 – Dodávka výpočetní techniky a SW 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na dodávku vybavení učebny 

počítačové grafiky a programování – obnovu počítačové 

techniky pro zajištění kvalitního výukového procesu studijních 

oborů školy. Jedná se o 17 počítačových sestav včetně softwaru, 

1 monitor a propojovací kabely. 
 

488 000 Kč 

1.15 Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 2200/91 

č. ORG 0091651000393 – Nákup učebních pomůcek pro odb. 

výuku a TV 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na pořízení posilovací věže pro 

výuku tělesné výchovy a dále na nákup simulátoru stáří jako 

výukové pomůcky, která umožní studentům vcítit se do obtíží 

seniorů při zvládání každodenních situací. 
 

165 900 Kč 

1.16 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a 

Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 1, Ječná 27 

č. ORG 0091651000337 – Modemy a internetové připojení na 

distanční výuku 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na úhradu nákladů na provoz 

internetového připojení v distanční výuce.  
 

14 200 Kč 

1.17 Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 

č. ORG 0091651000173 – Oprava plotu ZUŠ Klapkova 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na havarijní opravu oplocení 

v objektu z ulice Vršní. Stávající plotovka je zkorodovaná a na 

několika místech porušená. Objekt školy tak není chráněn proti 

vstupu nepovolaných osob a vzniká zde i riziko úrazu. Oprava 

spočívá ve výměně plotovky včetně nosných sloupků a opravě 

podezdívky v nezbytně nutném rozsahu. 

 

117 500 Kč 

1.18 Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 – Michle, 

Ohradní 55 

č. ORG 0091651000271 – Výroba a montáž mříže mezi 

hřištěm a parkovištěm 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na výrobu a montáž 

mechanické zábrany (mříže) se vstupem mezi vnějším hřištěm a 

parkovištěm. Požadavek vyplývá z bezpečnostního auditu a má 

zamezit pronikání cizích osob na hřiště a do areálu školy. 

 

38 500 Kč 

1.19 Dům dětí a mládeže Praha 5, Praha 5, Štefánikova 235/11 

č. ORG 0091651000154 – Havarijní odstranění komínu  

Zvýšení neinvestičního příspěvku na havarijní odstranění 

nevyužívaného komínu na střeše objektu DDM Praha 5. 

 

100 300 Kč 

1.20 Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Praha 4 – 

Braník, Vrbova 1233/34 

č. ORG 0091651000331 – Materiální zajištění provozu SPC 

367 000 Kč 
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Zvýšení neinvestičního příspěvku na vybavení nově zapůjčených 

prostor pro SPC. Jde o základní kancelářský nábytek včetně 

montáže a instalaci 7 PC stanic. 

 

1.21 Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U 

Dělnického cvičiště 1/1100 B 

č. ORG 0091651000176 – Společná výstava výtvarných 

oddělení pražských ZUŠ 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na uspořádání společné 

výstavy výtvarných oddělní pražských ZUŠ, jejímž je ZUŠ Jana 

Hanuše garantem. Finanční příspěvek je určen na úhradu 

nájemného výstavních prostor na Novoměstské radnici. 

 

32 000 Kč 

1.22 Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 

č. ORG 0091651000300 - - Oprava havarijního stavu římsy 

uliční fasády 

Zvýšení neinvestičního příspěvku na havarijní opravu římsy na 

uliční fasádě objektu školy. Hrozí zřícení římsy, okamžitá oprava 

je nezbytná pro zajištění bezpečnosti chodců. 

 

397 000 Kč 

 
 

 

2. Úprava kapitálových výdajů 
 

2.1 INV MHMP 

ORG č.  0040431 – Konzervatoř J. Ježka 

Snížení kapitálových výdajů na navýšení kapitálových výdajů 

nových investičních akcí SML.  

Po snížení kapitálových výdajů je zbývající rozpočet akce pro 

rok 2021 dostačující. 

 

-14 500 000 Kč 

2.2 INV MHMP  

ORG č. 0042981 – Rekonstrukce Duncan 

Snížení kapitálových výdajů na navýšení kapitálových výdajů 

nových investičních akcí SML. 

Po snížení kapitálových výdajů je zbývající rozpočet akce pro 

rok 2021 dostačující. 

 

-13 500 000 Kč 

2.3 INV MHMP 

ORG č. 0045130 – SŠ Zelený pruh – rekonstrukce bazénu 

Snížení kapitálových výdajů na navýšení kapitálových výdajů 

nových investičních akcí SML. 

Po snížení kapitálových výdajů je zbývající rozpočet akce pro 

rok 2021 dostačující. 

 

-4 500 000 Kč 

2.4 INV MHMP 

ORG č. 0045130 – SŠT Zelený pruh – rekonstrukce bazénu 

Snížení kapitálových výdajů na navýšení kapitálových výdajů 

nových investičních akcí SML. 

-1 500 000 Kč 
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Po snížení kapitálových výdajů je zbývající rozpočet akce pro 

rok 2021 dostačující. 

 

2.5 INV MHMP 

ORG č. 0042296 – Dostavba JÚŠ, etapa 3-hospodářský 

pavilon a hudební škola 

Snížení kapitálových výdajů na navýšení kapitálových výdajů 

nových investičních akcí SML. 

Po snížení kapitálových výdajů je zbývající rozpočet akce pro 

rok 2021 dostačující. 

 

-2 500 000 Kč 

2.6 INV MHMP 

ORG č. 0042837 – Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky 

Snížení kapitálových výdajů na navýšení kapitálových výdajů 

nových investičních akcí SML. 

Po snížení kapitálových výdajů je zbývající rozpočet akce pro 

rok 2021 dostačující. 

 

- 2 500 000 Kč 

2.7 INV MHMP 

ORG č. 0043361 – Výstavba tělocvičny Voděradská 

Snížení kapitálových výdajů na navýšení kapitálových výdajů 

nových investičních akcí SML. 

Po snížení kapitálových výdajů je zbývající rozpočet akce pro 

rok 2021 dostačující. 

 

-3 000 000 Kč 

2.8 INV MHMP  

ORG č. 0043769 – Umělecká škola Znojemská  

Snížení kapitálových výdajů na navýšení kapitálových výdajů 

nových investičních akcí SML. 

Po snížení kapitálových výdajů je zbývající rozpočet akce pro 

rok 2021 dostačující. 

 

-1 000 000 Kč 

2.9 INV MHMP 

ORG č. 0044801 - Dostavba tělocvičny SŠ COPTH 

Poděbradská 

Snížení kapitálových výdajů na navýšení kapitálových výdajů 

nových investičních akcí SML. 

Po snížení kapitálových výdajů je zbývající rozpočet akce pro 

rok 2021 dostačující. 

 

-4 000 000 Kč 

2.10 INV MHMP 

ORG č. 0044802 – Taneční sál konzervatoře HMP  

Snížení kapitálových výdajů na navýšení kapitálových výdajů 

nových investičních akcí SML. 

Po snížení kapitálových výdajů je zbývající rozpočet akce pro 

rok 2021 dostačující. 

 

-2 674 100 Kč 

2.11 SML MHMP 

ORG č. 0044850 – PPP pro Prahu 7 a 8 – rekonstrukce 

objektu Glowackého 549/7 

657 500 Kč 



10 

 

Navýšení finančních prostředků na realizaci akce. Během 

realizace byly po odkrytí svrchních vrstev omítek a povrchů 

komunikací zjištěny závady a poruchy zdiva a podkladů, které 

projektant při tvorbě zadávací projektové dokumentace nemohl 

předpokládat. S ohledem na tyto skutečnosti dojde k navýšení 

celkových nákladů akce v GINIS BAR ze současných 21 578,4 

tis. Kč o 336,5 tis. Kč na 21 914,9 tis. Kč. 

 

2.12 SML MHMP 

ORG č. 0043733 – ZŠ a MŠ logopedická, P10 – výstavba 

objektu Přípotoční 

Navýšení finančních prostředků na realizaci probíhající akce, 

která bude v letošním roce dokončena. Navýšení je požadováno 

z důvodu nutnosti vybudování nové kanalizační přípojky, se 

kterou původní projekt nepočítal. V průběhu dvouleté výstavby 

došlo z technologických důvodů k navýšení rozsahu stavebních 

prací rovněž nezahrnutých v projektu.  

 

2 000 000 Kč 

2.13 SML MHMP 

ORG č. 0044703 – DDM Dům UM, P10 – rekonstrukce 

odlouč. prac. Zahradní Město 

Navýšení finančních prostředků na realizaci probíhající akce, 

která bude v letošním roce dokončena. Během realizace po 

odkrytí svrchních vrstev byly zjištěny závady, které projektant 

při tvorbě zadávací projektové dokumentace nemohl 

předpokládat. Nezbytnost sanace těchto závad vedla k navýšení 

ceny stavebních prací nad rámec původní smlouvy. 

 

380 000 Kč 

2.14 SML MHMP 

ORG č. 0042219 – Střední škola umělecká a řemeslná, P5 – 

rekonstrukce části objektu Miramare 

Navýšení finančních prostředků na probíhající akci. Navýšení 

finančních prostředků je vynuceno potřebou pokrytí nákladů již 5 

let probíhající akce včetně všech vynucených prací nad rámec 

smlouvy, které v době zadání zakázky nebyly známy a nebylo 

možné je předpokládat.  

 

600 000 Kč 

2.15 Základní škola a Mateřská škola logopedická, Praha 10, 

Moskevská 29 

Investiční akce č. ORG 000000 – Gastrotechnologie – 

vybudování školní výdejny 

Nová investiční akce. Investiční transfer na dodávku 

gastrotechnologie v rámci vybudování školní výdejny jídel a 

vybavení prostor pro stravování a zázemí pro personál dle 

gastroprojektu v objektu detašovaného pracoviště MŠ Přípotoční.  

Viz příloha č. 1 

 

2 264 600 Kč 

2.16 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 

– Braník, Roškotova 4 

Investiční akce č. ORG 000000 – Bezpečnostní opatření – 

instalace a stav. úpravy 

350 000 Kč 
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Nová investiční akce. Investiční transfer na instalaci 

bezpečnostních opatření a stavební úpravy, které vyplynuly 

z auditu v r. 2020. 

Viz příloha č. 2 

 

2.17 Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 

Investiční akce č. ORG 000000 – Pořízení demonstrativního 

stolu a dataprojektoru 

Nová investiční akce. Investiční transfer pořízení 

demonstrativního stolu pro učitele a interaktivního 

dataprojektoru.  

Viz příloha č. 3 

 

169 100 Kč 

2.18 Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 

Investiční akce č. ORG 000000 – Vybudování venkovní 

učebny 

Nová investiční akce. Investiční transfer na vybudování 

venkovní učebny. „Zelená učebna“ patří mezi moderní trendy 

výuky a pomáhá při setkávání a sdílení aktivit neformálního 

vzdělávání. Cílem projektu je vybudovat zelenou učebnu, kterou 

budou používat žáci gymnázia především při výuce biologie, ale 

i dalších předmětů. Učebna je koncipována pro 30 studentů a 

v současné epidemiologické situaci umožní i výuku mimo 

budovu. V zelené učebně bude možné též naplňovat adekvátní 

průřezová témata školního vzdělávacího plánu. Učebna bude 

tvořena subtilní ocelovou konstrukcí doplněnou výplněmi 

z dřevěných lamel v severní, jižní a částečně východní fasádě a 

osazena popínavými rostlinami. 

Viz příloha č. 4 

 

485 500 Kč 

2.19 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická 

škola, Praha 4, 5. května 51 

Investiční akce č. ORG 0045993 – Instalace systému UKS a 

PZS – PC v budově A 

Investiční transfer na dofinancování akce, která zahrnuje 

obnovení technicky zastaralé a nespolehlivé internetové sítě 

v části budovy A a současně připojení větší části budovy, která 

dosud internetem vybavena nebyla.  

Původně při uzavření smlouvy dodavatel nebyl schopen 

garantovat instalaci všech aktivních prvků v roce 2021 z důvodu 

výpadku dodávek v souvislosti s covidovou situací. Proto škola 

původně žádala pouze o část prostředků na dodávku 

garantovanou pro letošní rok. Nyní dodavatel potvrdil dokončení 

celé zakázky ještě v roce 2021, proto škola žádá o přidělení 

finančních prostředků na profinancování celé akce dle uzavřené 

smlouvy. O požadovanou částku dofinancování 512 tis. Kč se 

navýší celkové náklady akce z původních 1 600 tis. Kč na 

2 112 tis. Kč. 

 

512 000 Kč 

2.20 Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 2200/91 496 500 Kč 
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Investiční akce č. ORG 000000 – Nákup konvektomatu 

včetně montáže 

Nová investiční akce. Investiční transfer na nákup elektrického 

konvektomatu Rational i Combi Pro 103, který bude sloužit pro 

ohřev obědů dovážených do školní jídelny. Stávající zařízení 

k ohřevu jídel je zastaralé, velmi poruchové a není již plně 

funkční. Celková cena zahrnuje pořízení konvektomatu včetně 

montáže a nezbytných nových rozvodů elektroinstalace, vody a 

odpadu. 

Viz příloha č. 6 

 

2.21 Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 2200/91 

Investiční akce č. ORG 000000 – Nákup záložního serveru 

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení záložního 

serveru náhradou za již nefunkční. 

Viz příloha č. 7 

 

130 000 Kč 

2.22 Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 

2475 

Investiční akce č. ORG 000000 – Úprava zastřešení zadních 

vstupů budovy gymnázia 

Nová investiční akce. Investiční transfer na úpravu zastřešení 

zadních vstupů do gymnázia. V rámci úpravy budou doplněny 

dešťové svody k zastřešení vchodů. 

Viz příloha č. 8 

 

100 000 Kč 

2.23 Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 

Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce havar. stavu 

terasy a výměny výplní 

Nová investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci terasy, 

jejichž technický stav je na konci životnosti. Havarijní 

rekonstrukce je nezbytná. Současně je nezbytné vyměnit výplně 

oken a dveří ústících na terasu, jež jsou taktéž v havarijním 

stavu.  

Viz příloha č. 9 

 

3 879 500 Kč 

2.24 Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 

Investiční akce č. ORG 000000 – Klimatizace do kanceláří 

hospodářky a zástupkyň 

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení dvou 

klimatizačních jednotek do kanceláře hospodářky a zástupkyň 

ředitelky. Kanceláře jsou využívány i době letních prázdnin. Jsou 

situovány na jihovýchod, v teplých měsících roku zde teploty 

vysoce překračují hygienické limity.  

Viz příloha č. 10 

 

84 000 Kč 

2.25 Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Praha 4, 

Vídeňská 28 

Investiční akce č. ORG 000000 – Server pro SPC 

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení a instalaci 

serveru do nově zapůjčených prostor SPC Vrbova. Server bude 

181 000 Kč 
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sloužit pro správu LAN, databázi klientů Didanet a správu datové 

schránky. 

Viz příloha č. 11 

 

2.26 Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, Praha 1, 

Štěpánská 22 

Investiční akce č. ORG 000000 – Havarijní sanace dvora 

v objektu Školská 

Nová investiční akce. Investiční transfer na havarijní sanaci 

dvora v objektu Školská 15, Praha 1. Do sklepních prostor 

objektu zatéká ze dvora dešťová voda, která zde způsobuje velké 

škody. Ty brání dalšímu používání sklepních prostor, kde se 

nacházel archiv a zázemí školy. Z toho důvodu je nezbytné 

provést sanační práce spočívající v odkopání a odhalení vnějších 

stěn a provedení hydroizolací. 

Viz příloha č. 12 

 

3 342 800 Kč 

2.27 Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, Praha 1, 

Štěpánská 22 

Investiční akce č. ORG 000000 – Havarijní rekonstrukce 

sklepních prostor Školská 

Nová investiční akce. Investiční transfer na havarijní 

rekonstrukci vnitřních sklepních prostor v objektu Školská 15. 

V současné době nelze sklepní prostory využívat z důvodu 

vysoké vlhkosti způsobené jednak zatékáním dešťové vody ze 

dvora, jednak poškozenou vnitřní kanalizací. Z toho důvodu je 

nezbytné provést oklepání vnitřních omítek, opravit poškozenou 

páteřní kanalizaci a vyklidit všechny věci zničené vlhkostí. Po 

vyschnutí budou moci být prostory opět využívány pro potřeby 

školy. 

Viz příloha č. 13 

 

3 582 600 Kč 

2.28 Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, 

Praha 5, Na Zlíchově 19 

Investiční akce č. ORG 000000 – Gastro myčka na stolní 

nádobí 

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení nové 

myčky stolního nádobí pro školní jídelnu. Současná myčka je 

značně poruchová, vypíná pojistky a vyžaduje časté opravy. 

Z toho důvodu je její další provoz nerentabilní.  

Viz příloha č. 14 

 

116 600 Kč 

2.29 Střední odborná škola Jarov, Praha 9, Učňovská 1 

Investiční akce č. ORG 000000 – Sanace objektu v botanické 

zahradě 

Nová investiční akce. Investiční transfer na sanaci objektu 

v areálu detašovaného pracoviště školní botanické zahrady Pod 

Táborem. Sanace spočívá v demolici přístavby, odstranění 

vlhkosti a zabezpečení objektu proti zatékání. 

2 800 000 Kč 
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Viz příloha č. 15 

 

2.30 Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 

Investiční akce č. ORG 000000 – Pracovní světla do Divadla 

Pražské konzervatoře 

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízeních nových 

pracovních světel do Divadla Pražské konzervatoře. Dle zprávy 

bezpečnostního technika jsou stávající pracovní světla zastaralá a 

vzhledem ke dřevěným konstrukcím v jejich okolí nebezpečná 

z požárního hlediska. Jedná se o havarijní stav s rizikem 

zahoření.  

Viz příloha č. 16 

 

484 000 Kč 

2.31 Gymnázium profesora Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 

Investiční akce č. ORG 0046032 – Havarijní rek. 

vnitrobloku-fasády a výměna oken 

Investiční transfer na dofinancování investiční akce, která 

v současné době probíhá. Při započetí stavby byl zjištěn 

nevyhovující stav navazujících bočních štítových stěn budovy, 

které nejsou přístupné z pozemku školy. V době zpracování 

projektu nebyly tyto závady známy a nebyly zapracovány 

v původním rozpočtu akce. Ukotvení lešení je technický náročné 

a nákladné, neboť k jedné z bočních stěn není přístup ze země. 

S ohledem na havarijní stav je žádáno o dofinancování. Celkové 

náklady akce se navýší z původních 3 839,3 tis. Kč o 699,4 tis. 

Kč na 4 538,7 tis. Kč 

 

699 400 Kč 

2.32 Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. 

Míru 19 

Investiční akce č.  ORG 0045956 – Přestavba prostor 2. NP 

pro potřeby MŠ A. Klara 

Investiční transfer na dofinancování investiční akce. Od jara 

2021 probíhají stavební práce k vybudování prostor pro umístění 

dětí MŠ v objektu školy. V průběhu prací byl zjištěn havarijní 

stav odpadů a dveří, pro dokončení přestavby je nezbytné provést 

i jejich rekonstrukci a výměnu. Proto je žádáno o dofinancování. 

Celkové náklady akce se zvýší z původních 3 600 tis. Kč o 962,6 

tis. Kč na 4 562,6 tis. Kč. 

 

962 600 Kč 

2.33 Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. 

Míru 19 

Investiční akce č.  ORG 000000 – Únikové schodiště pro 

stavbu MŠ  

Nová investiční akce. Investiční transfer na vybudování 

únikového požárního schodiště v souvislosti s přestavbou prostor 

pro MŠ. Schodiště v původní dokumentaci specifikováno nebylo, 

požadavek vznesl Hasičský sbor HMP při projednávání 

stavebního povolení. Požární únikové schodiště je podmínkou 

uvedení prostor MŠ do provozu.  

Viz příloha č. 17 

 

985 500 Kč 
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2.34 Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 

Investiční akce č. ORG 000000 – Rek. vychovatelny a 

vstupních prostor DM Pobřežní 

Nová Investiční akce. Investiční transfer na rekonstrukci 

vychovatelny a vstupních prostor v Domově mládeže Pobřežní. 

Vstupní prostory jsou zanedbané, léta neopravované, přitom zde 

dochází k prvotnímu styku pedagogů s rodiči i žákyněmi. Proto 

je nutná rekonstrukce na moderní a přívětivé prostředí. 

Viz příloha č. 18 

 

496 600 Kč 

2.35  Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední 

uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1 

Investiční akce č. ORG 000000 – Vybavení učeben Tvorby 

nábytku 

Nová investiční akce. Investiční transfer na vybavení 10-ti 

učeben oboru Tvorby nábytku po rozsáhlé rekonstrukci prostor. 

Do učeben bude pořízen nový mobiliář, jde převážně o vestavěný 

a atypický nábytek.  

Viz příloha č. 19 

 

2 395 400 Kč 

2.36 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná 

škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 

Investiční akce č. ORG 000000 – Rekonstrukce osvětlení pro 

učebny 

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení moderního 

osvětlení do 11 učeben. Toto osvětlení odpovídá technickým 

parametrům a hygienickým požadavkům. 

Viz příloha č. 20 

  

3 532 700 Kč 

2.37 Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické 

gymnázium Praha, Praha 9, Pod Táborem 300/7 

Investiční akce č. ORG 0046109 – Stavební úpravy 2,3,4, NP 

Investiční transfer na dofinancování probíhající akce. V průběhu 

stavby došlo k vynucené úpravě projektu, spočívající 

v přeinstalaci datových rozvodů a s tím souvisejících dalších 

drobných úprav v učebnách. Celkové náklady akce se tak zvýší 

z původních 3 707,3 tis. Kč o 535,2 tis. Kč na konečných 4 242,5 

tis. Kč 

 

535 200 Kč 

2.38 Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U 

Dělnického cvičiště 1/1100 B 

Investiční akce č. ORG 000000 – Pořízení hudebního nástroje 

– žákovská harfa 

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení nové 

žákovské harfy pro harfové oddělení. O hru na harfu je nyní mezi 

žáky zvýšený zájem a současný nástrojový park školy nestačí 

pokrýt tuto zvýšenou poptávku.  

Viz příloha č. 21 

 

75 000 Kč 

2.39 Dům dětí a mládeže Praha7, Praha 7, Šimáčkova 16 79 000 Kč 
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Investiční akce č. ORG 000000 – Divadlo Radar – nákup 

pianina 

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení nového 

pianina do objektu Divadla Radar v ul. Pplk. Sochora 9.  

Viz příloha č. 5 

 

2.40 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 

Investiční akce č. ORG 000000 – Pořízení myčky provozního 

nádobí s rekuperací  

Nová investiční akce. Investiční transfer na pořízení nové 

elektronické dvouplášťové myčky nádobí s rekuperací, která 

nahradí stávající nefunkční myčky, která byla pořízena v roce 

2003. 

Viz příloha č. 22 

 

999 500 Kč 

2.41 ZŠ a MŠ logopedická, Praha 10, Moskevská 29 

Investiční akce č. ORG 000000 – Dodávka a montáž „zelené 

střechy“ – Přípotoční 

Nová investiční akce. Investiční transfer na vybudování „zelené 

střechy“ na budově školy v ulici Přípotoční. Tím se zlepší 

hluková a tepelná izolace školy a zároveň střecha bude přívětivá 

k životnímu prostředí v lokalitě Praha 10. 

Viz příloha č. 23 

 

337 600 Kč 

2.42 Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, se sídlem 

Jahodová 2800/44, Praha 10 

Investiční akce č. ORG 000000 – Zabezpečení areálu 

oplocením a regul. vstupem  

Nová investiční akce. Investiční transfer na zabezpečení areálu 

Jahodová. Nahradí se zcela poškozené a nevyhovující oplocení. 

Tím dojde k posílení bezpečnostních prvků a sníží se 

bezpečnostní riziko nekontrolovatelného vstupu/vjezdu do areálu 

a areál se zcela uzavře pro neoprávněných osob.  

Viz příloha č. 24 

 

1 815 000 Kč 

2.43 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední 

uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1 

Investiční akce č. ORG 000000 – Nákup obráběcích strojů 

pro výuku 

Nová investiční akce. Investiční transfer na nákup 3 

truhlářských strojů nutných k výuce PCV v našich dílnách. Jedná 

se o formátovací pilu, tlouškovací frézku a hranovou brusku.  

Viz příloha č. 25 

 

603 800 Kč 

2.44 Střední škola podnikání a gastronomie, se sídlem Za Černým 

Mostem 3/362, Praha 9 

Investiční akce č. ORG 000000 – Dodávka a montáž 

vchodových dveří 

Nová investiční akce. Investiční transfer na dodávku a montáž 

vchodových dveří.  

Viz příloha č. 26 

825 600 Kč 
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2.45 Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem 

Vídeňská 756/28, Praha 4 

Investiční akce č. ORG 000000 – Telefonní ústředna  

Nová investiční akce. Investiční transfer na telefonní ústřednu, 

která bude zajišťovat provoz místních tlf. linek, dveřních 

komunikátorů a hovory pro ISDN a MSN linkách. 

Viz příloha č. 27 

 

41 000 Kč 

2.46 Střední odborné učiliště gastronomie, se sídlem U Krbu 521, 

Praha 10 

Investiční akce č. ORG 000000 – Dodání a instalace LED 

osvětlení v učebnách 

Nová investiční akce. Investiční transfer na dodání LED 

osvětlení pro pavilony A a B. Výměnou stávajícího zářivkového 

osvětlení dojde k podstatnému zlepšení osvětlení v učebnách, 

kde probíhá celodenní výuka. LED osvětlení napodobuje 

přirozené světlo, což zvyšuje koncentraci a rychlost myšlení 

studentů. Dojde také k zásadním úsporám el. energie a 

vzrůstajících nákladů na údržbu a provozuschopnost osvětlení.  

Viz příloha č. 28 

 

2 801 500 Kč 

 

 
 

Přílohy: 
 

č.1 BARPOZ32 akce 000000 Gastrotechnologie – vybudování školní výdejny 

č.2 BARPOZ32 akce 000000 Bezpečnostní opatření – instalace a stav. úpravy 

č.3 BARPOZ32 akce 000000 Pořízení demonstračního stolu a dataprojektor 

č.4 BARPOZ32 akce 000000 Vybudování venkovní učebny 

č.5 BARPOZ32 akce 000000 Divadlo Radar – nákup pianina 

č.6 BARPOZ32 akce 000000 Nákup konvektomatu včetně montáže 

č.7 BARPOZ32 akce 000000 Nákup záložního serveru 

č.8 BARPOZ32 akce 000000 Úprava zastřešení zadních vstupů budovy gymnázia 

č.9 BARPOZ32 akce 000000 Rekonstrukce havar. stavu terasy a výměny výplní 

č.10 BARPOZ32 akce 000000 Klimatizace do kanceláří hospodářky a zástupkyň 

č.11 BARPOZ32 akce 000000 Server pro SPC 

č.12 BARPOZ32 akce 000000 Havarijní sanace dvora v objektu Školská 

č.13 BARPOZ32 akce 000000 Havarijní rekonstrukce sklepních prostor Školská 

č.14 BARPOZ32 akce 000000 Gastro myčka na stolní nádobí 

č.15 BARPOZ32 akce 000000 Sanace objektu v botanické zahradě 

č.16 BARPOZ32 akce 000000 Pracovní světla do Divadla Pražské konzervatoře 

č.17 BARPOZ32 akce 000000 Únikové schodiště pro stavbu MŠ 

č.18 BARPOZ32 akce 000000 Rek. vychovatelny a vstupních prostor DM Pobřežní 

č.19 BARPOZ32 akce 000000 Vybavení učeben Tvorby nábytku 

č.20 BARPOZ32 akce 000000 Rekonstrukce osvětlení pro učebny 

č.21 BARPOZ32 akce 000000 Pořízení hudebního nástroje – žákovská harfa 

č.22 BARPOZ32 akce 000000 Pořízení myčky provozního nádobí s rekuperací  

č.23 BARPOZ32 akce 000000 Dodávka a montáž „zelené střechy“ – Přípotoční 

č.24 BARPOZ32 akce 000000 Zabezpečení areálu oplocením a regul. vstupem 
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č.25 BARPOZ32 akce 000000 Nákup obráběcích strojů pro výuku 

č.26 BARPOZ32 akce 000000 Dodávka a montáž vchodových dveří 

č.27 BARPOZ32 akce 000000 Telefonní ústředna 

č.28 BARPOZ32 akce 000000 Dodání a instalace LED osvětlení v učebnách 
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