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U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 40/10 

ze dne  19.6.2014 

k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy na pokrytí požadavků v 
oblasti školství 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I.  schvaluje 
1.  snížení rozpočtu běžných výdajů hl.m. Prahy v kap. 1016, odd. par. 6409, pol. 

5901 - neúčelová rezerva ve výši 97.579,1 tis. Kč v souvislosti s poskytnutím 
účelových investičních a neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy na 
pokrytí požadavků v oblasti školství 

2.  poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací městským částem hl.m. 
Prahy z neúčelové rezervy v kap. 1016 (odd. par. 6409, pol. 5901) rozpočtu hl.m. 
Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

II.  ukládá 
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 24.6.2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-2698  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



  Příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.      ze dne
Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/10 ze dne 19. 6. 2014
Návrh na poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy
z rozpočtu hl. m. Prahy určených na pokrytí požadavků v oblasti školství

A) Návrh na poskytnutí dotací, odsouhlasených usnesením Rady HMP č. 557 ze dne 25. 3. 2014 - nyní změna zdroje krytí v tis. Kč

Městská část Předmět dotace ORG kap. položka Požadavek v 
tis. Kč

odsouhlaseno 
RHMP

Návrh na 
poskytnutí

Nebušice
ZŠ Nebušice - rekonstrukce a dostavba vč. venkovních úprav v areálu 
ZŠ, II. etapa 6839 0416 4221 17 000,00 10 000,00 10 000,00

Kolovraty výstavba nového objektu ZŠ 41 255 0416 4221 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Křeslice výstavba MŠ 0416 4221 25 000,00 6 000,00 6 000,00

Řeporyje přístavba MŠ 0416 4221 4 800,00 4 800,00 4 800,00
Štěrboholy výstavba budovy MŠ 41 757 0416 4221 12 000,00 10 000,00 10 000,00

Celkem 65 800,00 37 800,00 37 800,00

B) Návrh na základě požadavků městských částí HMP na dotaci z rezervy v kap. 04 rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 v tis. Kč

Městská část Předmět dotace kap. položka Požadavek v 
tis. Kč

Návrh na 
poskytnutí

Praha 2 výstavba nafukovací haly ve sportovním areálu ZŠ Botičská 0416 4221 3 000,00 3 000,00
Praha 17 MŠ Socháňova 1175 a 1176 - zateplení , rek. varny, zřízení 1 třídy 0416 4221 10 000,00 6 500,00
Běchovice nutné rozšíření kapacity ZŠ 0416 4221 10 000,00 10 000,00
Ďáblice přístavba pavilonu ZŠ 0416 4221 5 000,00 5 000,00

Lochkov Rekonstrukce dětského hřiště (jediné dět. hřiště v MČ, využívané MŠ) 0416 4221 1 000,00 1 000,00

Satalice výroba a montáž 3 schodišť v MŠ 0416 4221 780,00 780,00
Zbraslav rozšíření kapacity ZŠ Nad Parkem 0416 4221 4 000,00 4 000,00

Celkem 33 780,00 0,00 30 280,00

C) Návrh na základě zpřesněných původních požadavků o dotaci z rezervy v kap. 04 a  individuálních požadavků městských částí HMP o dotaci z rozpočtu HMP
  v tis. Kč

Městská část Předmět dotace Kap. položka Požadavek v 
tis. Kč

Návrh na 
poskytnutí

Praha 16
rekonstrukce přístupových cest, schodiště a nádvoří ve školním areálu 
ZŠ Radotín - havarijní stav 0416 4221 4 000,00 4 000,00

Dubeč oprava zpevněného povrchu v zahradě MŠ 0416 4121 300,00 300,00
výstavba nové MŠ 42 185 0416 4221 9 200,00 9 200,00
projektová dokumentace pro SŘ a provedení stavby - akce "Zateplení, 
výměna oken a provedení nového zdroje tepla u ZŠ Koloděje" 0416 4221 369,10 369,10
ZŠ a MŠ Koloděje - pořízení konvektomatu a myčky nádobí (dokrytí) 42 091 0416 4221 100,00 100,00
vybavení 2 tříd nové MŠ, nové šk. družiny, 1. třídy a šatny v ZŠ 0416 4121 1 530,00 1 530,00

Lipence nástavba dvorní části budovy ZŠ Lipence                                                 0416 4221 5 000,00 5 000,00

Vinoř Rekonstrukce školní kuchyně a navýšení kapacity jídelny 0416 4221 6 000,00 6 000,00
Troja úpravy Staré školy v Troji pro potřeby ZŠ Trojská 110 0416 4221 3 000,00 3 000,00

Celkem 29 499,10 0,00 29 499,10

CELKEM návrh na poskytnutí účelových dotací 97 579,10

Koloděje



D ů v o d o v á  z p r á v a 
 
 
Rada hl. m. Praha  usnesením č. 557 ze dne 25. 3. 2014 odsouhlasila poskytnutí účelových 
investičních dotací městským částem hl. m. Prahy z rezervy na přestavby škol a akce 
městských částí v kap. 04 schváleného rozpočtu hl. m. Prahy. Návrh byl předložen 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy, které usnesením č. 37/58 ze dne 27. 3. 2014 schválilo poskytnutí 
dotací městským částem  hl. m. z rezervy v kap. 04 Prahy dle pozměňovacího návrhu na úkor 
Radou hl. m. Prahy odsouhlasených dotací pro pět městských částí  HMP, neboť návrhem 
odsouhlaseným Radou hl. m. Prahy  byla rezerva rozdělena v plné výši.  Vzhledem 
k nezbytnosti akcí a opodstatněnosti požadavků městských částí je nyní Radě hl. m. Prahy v 
příloze č. 1 bod A) usnesení předkládán k odsouhlasení návrh na poskytnutí účelových 
investičních dotací městským částem hl. m. Prahy, jež byly odsouhlaseny usnesením Rady hl. 
m. Prahy č. 557 ze dne 25. 3. 2014, z jiného zdroje krytí, a to z neúčelové rezervy v kap. 
1016.  
 
Městské části hl. m. Prahy v souladu s výzvou ze dne 10. 1. 2014 předložily v termínu  
do 24. 1. 2014 požadavky na poskytnutí finančních prostředků na investiční akce v oblasti 
školství v celkové výši 966 312 tis. Kč. Rezerva v kap. 04 na přestavby škol a akce městských 
částí byla schválena ve výši 200 mil. Kč. Předložené požadavky téměř pětinásobně překročily 
vytvořenou rezervu. Na základě opětovného komplexního posouzení žádostí městských částí 
HMP předložených v souvislosti s uvolněním rezervy v kap. 04 je v příloze č. 1 bod B) 
usnesení předkládán návrh na uvolnění dalších finančních prostředků na poskytnutí dotací 
městským částem HMP do oblasti školství z neúčelové rezervy v kap. 1016.  
 
MČ Praha 16, MČ Praha – Lipence, MČ Praha – Troja a MČ Praha - Vinoř v souladu 
s výzvou předložily požadavky na poskytnutí dotací z rezervy v kap. 04 a následně požadavky 
na uvedené akce ještě upřesnily v individuálních žádostech. MČ Praha - Koloděje požádala hl. 
m. Prahu o dotaci na výstavbu nové MŠ z rezervy v kap. 04 ve výši 15 200 tis. Kč. Usnesením 
ZHMP č. 37/58 ze dne 27. 3. 2014 jí byla na tuto akci poskytnuta dotace 6 000 tis. Kč. 
Městská část požádala o dokrytí zbývajících  9 200 tis. Kč, neboť městská část nemá vlastní 
finanční prostředky, ze kterých by mohla již realizovanou stavbu spolufinancovat. Dále MČ 
Praha - Koloděje požádala již mimo rámec předmětné rezervy v kap. 04 o poskytnutí dotací 
na tři akce z oblasti školství, které rovněž není schopna pokrýt z vlastních zdrojů. Vzhledem 
k nezbytnosti realizace akcí, na něž jsou dotace MČ Praha 16, MČ Praha – Koloděje, MČ 
Praha – Lipence, MČ – Vinoř a MČ Praha – Troja požadovány, je  v příloze č. 1 bod C) 
usnesení předkládán k odsouhlasení návrh na pokrytí těchto požadavků  z neúčelové rezervy 
v kap. 1016. 
 
Žádosti jednotlivých městských částí o dotace z rozpočtu hl. m. Prahy do oblasti školství jsou 
k dispozici na odboru rozpočtu MHMP. 
 
Po odsouhlasení Radou hl. m. Prahy bude předmětný návrh na poskytnutí dotací městským 
částem hl. m. Prahy předložen ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy  
 
 
 
 
 
 



Komentář k jednotlivým investičním a neinvestičním akcím, na něž se navrhuje 
poskytnout finanční prostředky z neúčelové rezervy v kap. 1016 rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy: 
 
Návrh dle bodu A) přílohy č. 1 usnesení  
 
 
MČ Praha – Nebušice 
ZŠ Nebušice – rekonstr. a dostavba včetně venkov. úprav v areálu ZŠ,  II. etapa  (ORG 6839) 
Jedná se o nástavbu tříd na boční křídlo budovy za účelem zvýšení kapacity školy, neboť 
během let 2009 – 2013 došlo ke zvýšení počtu žáků ze 170 na 250. Již nyní se MČ potýká 
s nedostatkem učeben a dochází ke komplikacím v rozvrhu.  Navíc je spádovou oblastí pro 2. 
stupeň.  MČ Praha – Nebušice počítá v územním plánu s výstavbou obytných domů, tudíž 
výhledově předpokládá nárůst počtu obyvatel na 5000. 
 
MČ Praha – Kolovraty  
Výstavba nového objektu ZŠ (ORG 41255) 
Jedná se o výstavbu nového školního pavilonu se 3 třídami formou montované stavby 
(kontejnery) včetně vybudování potřebných inženýrských sítí. Doba výstavby je plánována na 
6 měsíců. Důvodem nedostatečné kapacity ZŠ je především silný nárůst počtu obyvatel MČ, 
jejichž počet dlouhodobě roste o 4-5 % ročně, přičemž počet dětí ve věku 7 – 11 let se za 
posledních 13 let více než zdvojnásobil. MČ očekává, že tento trend bude pokračovat, neboť 
disponuje dostatkem plochy pro realizaci dalších rezidenčních projektů. Na rok 2014-2015 je 
v přípravě výstavba 24 rodinných domů a dvou bytových domů se 75 byty.    
 
MČ Praha - Křeslice 
Výstavba mateřské školy  
Jedná se o novostavbu pro cca 50 dětí. Městská část se postupně rozrůstá a zařízení pro 
umisťování dětí předškolního věku zcela chybí. Rovněž okolní MČ (Újezd, Petrovice, Horní 
Měcholupy) mají již několik let kapacitu v MŠ naplněnu, proto MČ Praha - Křeslice již 
opakovaně žádá o dotaci na výstavbu vlastní MŠ. Objekt by byl v podvečerních hodinách či o 
víkendech využíván i pro mimoškolní aktivity např. vítání občánků, besedy s občany, cvičení 
pro rodiče s dětmi atd., neboť ani pro tyto aktivity nemá MČ žádné prostory. 
 
MČ Praha Řeporyje 
Přístavba MŠ Řeporyje 
Jedná se o dřevěnou přístavbu jedné třídy MŠ pro 24 dětí se sociálním zázemím a propojovací 
chodbou se stávající MŠ.  Již nyní je kapacita MŠ nedostačují a očekává se další nárůst 
obyvatelstva, neboť  je vydáno územní rozhodnutí na výstavbu cca 500 bytů a 100 rodinných 
domků.  
 
MČ Praha - Štěrboholy 
Výstavba budovy MŠ (ORG 41 757) 
Výstavba 4 oddělení MŠ formou obytných modulů. I. etapa (2 oddělení) již byla realizována 
v roce 2013. Po dobudování dalších 2 oddělení se do objektu MŠ přemístí jedna třída MŠ, 
která nyní funguje v ZŠ a MŠ v ulici U Školy a tím dojde k uvolnění prostor v ZŠ pro 
otevření 2 prvních tříd.  
 
 
 



Návrh dle bodu B) přílohy č. 1 usnesení  
 
 
MČ Praha 2 
Výstavba nafukovací haly ve sportovním areálu ZŠ Botičská 
ZŠ Botičská je sportovně založená škola, kde třídy II. stupně jsou pojaty jako sportovní. ZŠ 
Botičská má dobré venkovní sportovní zázemí, ale pouze jednu rozměrově malou 
nevyhovující tělocvičnu. Nafukovací hala by umožnila kvalitnější přípravu všech sportovců 
studujících na škole, ale i rozvoj volnočasových aktivit dětí, kterým škola nabízí pestré 
sportovní kroužky. 
 
MČ Praha - Běchovice  
Nutné rozšíření kapacity ZŠ  
Dlouhodobě připravovaný projekt navazuje na již provedené přemístění provozu školní 
družiny a pracovních tříd z budovy ZŠ Mýtní, čímž došlo k uvolnění prostor vhodných 
k přestavbě na kmenové třídy. Projekt předpokládá vznik 6 kmenových tříd, tedy prostor pro 
180 dětí. Akce je nutná vzhledem k neustálému nárůstu přihlášených dětí do MŠ i ZŠ. 
 
MČ Praha - Ďáblice 
Přístavba pavilonu  ZŠ  
Akce je nutná vzhledem k neustálému nárůstu přihlášených dětí do MŠ i ZŠ. Dostavba ZŠ je 
velmi úsporná stavba, která propojuje stávající novou a starou část školy, využívá technické 
zázemí stávající školy, včetně hygienického zázemí. Její realizací dojde nejen k navýšení 
kapacity školy (4 nové učebny), ale zároveň budou zkvalitněny i stávající prostory školy. 
 
MČ Praha – Lochkov  
Rekonstrukce dětského hřiště  
Jedná se o rekonstrukci dopadových ploch na jediném dětském multifunkčním hřišti 
v městské části, které je využíváno i dětmi z mateřské školy. Nutnost rekonstrukce 
dopadových ploch vyplývá z revizní zprávy a je nutná pro zlepšení bezpečnosti. Projekt 
počítá s možností nejen sportovního vyžití ale i vzdělávání, kdy za pomocí grafiky lze děti 
učit např. barvy, hodiny a vzhledem k nákresu dopravních cest i základy bezpečnosti 
v silničním provozu.  
 
MČ Praha – Satalice 
Výstavba a montáž tří schodišť v MŠ 
Akce zahrnuje výstavbu dvou vstupních schodišť a výrobu ocelového únikového schodiště 
v MŠ. Vzhledem k rozšíření kapacity MŠ, kterou městská část uskutečnila z vlastních zdrojů, 
je nutné tuto akci realizovat z důvodu bezpečnosti. 
 
MČ Praha – Zbraslav 
Rozšíření kapacity ZŠ Nad Parkem 
Z důvodu zajištění dostatečné kapacity ZŠ vzhledem k masivnímu nárůstu počtu žáků je nutná 
úprava stávajících prostor a rozšíření areálu ZŠ Nad Parkem. Jedná se o první etapu prací 
s tím, že akce celkové náklady akce budou cca 40 mil. Kč.  
 
 
Návrh dle bodu C) přílohy č. 1 usnesení  
 
MČ Praha 16 



Rekonstrukce přístupových cest, schodiště  a nádvoří ve šk. areálu ZŠ Radotín – havarijní stav  
V současné době je přístupové schodiště, cesta a nádvoří areálu ZŠ v havarijním stavu. 
Schodiště vyžaduje vybourání a stavbu nového včetně vyřešení bezbariérového přístupu. Dále 
je nutné vybudování nových povrchů komunikačních cest a nádvoří pro splnění požadavků na 
bezpečnost při pohybu žáků.  
 
MČ Praha – Koloděje 
Výstavba nové MŠ (ORG 42 185) 
Jedná se o nepodsklepenou přízemní montovanou budovu se sedlovou střechou a možnou 
budoucí vestavbou 4 bytových jednotek pro potřeby ZŠ a MŠ v podkroví budovy bez vlastní 
varny. Stravování bude zajišťováno prostřednictvím kuchyně přilehlé ZŠ. Realizací stavby 
vzniknou 2 oddělení MŠ, každé pro max. 28 dětí. Vzhledem k tomu, že v Kolodějích je 5 
stabilizovaných rozvojových území, v nichž bude v horizontu 2014 – 2020 realizováno cca 
150 rodinných domů a 90 bytových jednotek, přičemž typicky se do MČ stěhují mladé rodiny, 
nelze v nejbližších letech očekávat úbytek dětí.  
 
Projektová dokumentace pro SŘa provedení stavby - akce "Zateplení, výměna oken a 
provedení nového zdroje tepla u ZŠ Koloděje"  
Vzhledem k finanční situaci a nízkým vlastním zdrojům městské části není schopna tuto 
investici bez dotace z hl. m. Prahy zabezpečit.  
 
ZŠ a MŠ Koloděje – pořízení konvektomatu a myčky nádobí (ORG 42 091) 
Městská část obdržela v roce 2013 z důvodu nezbytnosti rozšíření kapacity školní kuchyně 
dotaci na pořízení konvektomatu a myčky nádobí ve výši 450 tis. Kč. Vzhledem k poskytnutí 
dotace koncem roku nestačila již MČ akci realizovat a finanční prostředky jí byly ponechány 
k využití v roce 2014. Na základě výběrového řízení bylo zjištěno, že původní částka je 
nedostačující a přístroje s požadovanou výkonnostní kapacitou stojí 550 tis. Kč. Jelikož MČ 
nedisponuje žádnými volnými finančními prostředky, požádala nyní o dokrytí této investice. 
 
Vybavení dvou tříd nové MŠ, nové šk. družiny, 1. tř. a šatny v ZŠ 
Jedná se neinvestiční dotaci na vybavení dvou tříd nové MŠ nábytkem, lehátky, kobercem, 
pomůckami apod. Část stávajícího vybavení, které je ještě použitelné, bude využito pro 
potřeby školní družiny, která vznikne z prostor bývalé třídy MŠ. Rozšířením školy o jednu 
třídu vznikla potřeba vybavit ji nábytkem, zvýšit kapacitu šatních skříněk ve stávající šatně a 
rovněž je potřeba dovybavit tři třídy školní družiny, které vzniknou z prostor bývalé MŠ a 
školního bytu.  
 
MČ Praha – Lipence 
Nástavba dvorní části budovy ZŠ Lipence 
Stavba je projekčně připravována od r. 2012. V současné době probíhá řízení k povolení 
stavby. Nástavbou vzniknou 2 učebny s příslušenstvím. Městská část bude z vlastních zdrojů 
financovat vybavení tříd, ale zajištění stavební části je nad její možnosti, neboť současně 
připravuje rekonstrukci MŠ. Stávající kapacita ZŠ je zcela vyčerpána a její rozšíření je 
vzhledem k nárůstu počtu žáků nezbytné.  
 
MČ Praha – Vinoř 
Rekonstrukce školní kuchyně a navýšení kapacity jídelny 
Akce je nezbytně nutné realizovat a zkolaudovat do srpna 2014. Bylo vydáno stavební 
povolení a je vybrán dodavatel. Od roku 2006 stoupl počet obyvatel MČ o 25 % a 
předpokládá se další nárůst do roku 2020 o 1000 obyvatel.   



 
MČ Praha – Troja 
Úpravy Staré školy v Troji pro potřeby ZŠ Trojská 110 
Rekonstrukcí uvolněných prostor po sociální firmě FOKUS v přízemí objektu Staré školy 
Povltavská 21 dojde k rozšíření prostorů využitelných ZŠ Trojská. V severní části objektu 
bude vybudována seminární místnost s možností využití pro oddělení školní družiny, která 
bude vybavena projekční technikou, mobilním nábytkem a výstavním systémem. 
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