
Informace k zajištění financování  výstavby kontejnerového nového objektu                       
ZŠ Kolovraty  s počtem  3 učeben – aktualizace - současný stav k datu 9.7.2014  
 
 
V průběhu měsíce 05/2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Z hodnocených 
nabídek byla nižší nabídková cena společnosti CUBESPACE s. r.o. ve výši 10 482.327,81Kč 
bez DPH, tzn. 12.683.617,00 Kč včetně DPH.  K této částce je nutno připočítat ještě náklady 
na realizaci přípojek veškerých sítí až k objektu stavby, které činí cca 1 200 000 Kč včetně 
DPH. 
Další náklady budou nutné na vnitřní vybavení školy  a jejího zázemí, oplocení a areálové 
komunikace, areálové VO – cca  850 000 – 900 000 Kč včetně DPH.  Bez těchto nákladů 
nelze ZŠ zkolaudovat. 
Z výše uvedených kalkulací vyplývá, že realizace stavby v předpokládaném rozsahu, 
znamená pro MČ zajistit zdroje  potřebné na výstavbu a následnou kolaudaci objektu ZŠ 
minimálně ve výši 14 784 000 Kč.  
 
Zdroje financování: 
1. dotace z hl.m. Prahy byla přidělena ve výši 7 mil.Kč, je nutné ji proinvestovat do    
konce roku 2014  
 
2. částku 3 - 3,5 mil.Kč  lze vyčerpat z běžného účtu MČ. Další finanční zdroje na běžném 
účtu v současné době MČ nemá k dispozici.  
 
3. reálný předpoklad úhrady slíbené částky od firmy BEMET. Po získání stavebního 
povolení (v r.2014) bude městské části převedena částka 2,4 mil.Kč 
 
4. příjem z prodeje jednoho bytu V Tehovičkách  je plánován ve výši 2,3 mil.Kč 
Současný nájemce tohoto bytu V Tehovičkách (p.Jirátko) deklaruje svůj záměr byt koupit, má 
zajištěno financování.  Také nájemce druhého bytu V Tehovičkách má o koupi bytu zájem, 
příjem z prodeje druhého z bytů je očekáván ve výši 2,3 mil.Kč. Prodej lze uskutečnit po 
zapsání souhlasného prohlášení na KN. 
 
 
Realizaci stavby lze zahájit - první dva body financování jsou již k dispozici, bod 3 – 
příjem daru od firmy BEMET lze očekávat ihned po získání stavebního povolení na 
výstavbu bytových domů, příjem z bodu č.4 lze očekávat v průběhu 4. čtvrtletí 2014. 
 
 
 
 
V Praze-Kolovratech dne 9.7.2014 
 
 
Ing.Michal Habart, starosta 
 
 
Na vědomí: zástupci starosty, E.Gožďál,stavební odbor 
 
 


