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Z-3281 



Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo  

ze dne  26.3.2015 

k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I.  schvaluje 
1.  snížení rozpočtu běžných výdajů hl.m. Prahy v kap. 1016, odpa 6409, pol. 5901 - 

rezerva pro MČ ve výši 150.000 tis. Kč a zvýšení výdajů vlastního hl.m. Prahy 
odpa 6330, pol. 5347 ve stejné výši v souvislosti s poskytnutím účelových dotací 
městským částem hl.m. Prahy 

2.  snížení rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy v kap. 1016, odpa 6409, pol. 
6901 - MČ - investiční rezerva (č. akce 42466) ve výši 150.000 tis. Kč a zvýšení 
výdajů vlastního hl.m. Prahy odpa 6330, pol. 5347 ve stejné výši v souvislosti s 
poskytnutím účelových dotací městským částem hl.m. Prahy 

3.  snížení rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy v kap. 0222, odpa 2321, pol. 
6121 na akci Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově (č. akce 
6963) ve výši 50.000 tis. Kč a navýšení rozpočtu výdajů vlastního hl.m. Prahy odpa 
6330, pol. 5347 ve stejné výši v souvislosti s poskytnutím účelových dotací 
městským částem hl.m. Prahy 

4.  snížení rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy v kap. 0322, odpa 2212, pol. 
6121 na akci MO Špejchar - Pelc/Tyrolka (č. akce 0079) ve výši 50.000 tis. Kč a 
zvýšení rozpočtu výdajů vlastního hl.m. Prahy odpa 6330, pol. 5347 ve stejné výši 
v souvislosti s poskytnutím účelových dotací městským částem hl.m. Prahy 

5.  poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu hl.m. Prahy (odpa 6330, pol. 
5347) městským částem hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

6.  poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl.m. Prahy (odpa 6330, pol. 
5347) městským částem hl.m. Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 



II.  ukládá 
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-3281  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



1) Návrh na poskytnutí účel. investičních dotací městským částem hl. m. Prahy
    z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2015

1 a) investiční dotace do oblasti školství - mateřské školy

kap. 0416, odpa 6330, pol. 5347, UZ 84 v tis. Kč

Ev.č. 

pož. Subjekt účel ORG

výše 

požadavku r. 

2015

návrh na 

poskytnutí 

dotace 

7 Praha 4

Rekonstrukce objektu Němčická č. 1479 a 

rozšíření MŠ 13 000 0

10 Praha 5 Rekonstrukce kuchyně MŠ Nad Palatou 14 000 7 000

14 Praha 7

Přestavba objektu vzdělávacího centra s knihovnou 

na MŠ na Ortenově nám. 37/1505 5 000 2 000

17 Praha 8

Zřízení 4 nových tříd pro MŠ v budově bývalé ZŠ 

Pernerova 18 375 10 000

19 Praha 9

Výstavba nového pavilonu MŠ U Vysočanského 

pivovaru - II. etapa 15 400 6 000

21 Praha 10 Rekonstrukce MŠ Na Sychrově, pavilon C 12 000 8 000

24 Praha 12

Vestavba nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ 

Smolkova - II. etapa 42 195 5 000 5 000

30 Praha 15 Celková přestavba objektu Bolevecká 42 183 18 000 17 000

44 Praha 22 Výstavba MŠ Pitkovice 42 186 11 443 9 000

112 218 64 000

50 Březiněves MŠ - dostavba II. etapy 41 501 25 000 20 000

107 Dol. Měcholupy Rozšíření MŠ Dolní Měcholupy 9 000 5 000

58 Dolní Počernice Zkapacitnění MŠ Duha 2 000 2 000

70 Libuš

Rekonstrukce havarijního stavu střechy MŠ K 

Lukám 2 300 2 300

71 Libuš

MŠ Mezi domy - rekonstrukce havarijního stavu 

střechy a vybud. bezbariérového chodníku 2 600 2 600

57 Lipence Rekonstrukce a modernizace MŠ čp. 11 3 500 1 500

90 Slivenec

Energeticky pasivní přístavba MŠ a tělocvičny ZŠ a 

MŠ - Slivenec 41 171 19 000 15 000

93 Štěrboholy Výstavba MŠ systémem obytných modulů 41 757 3 000 3 000

97 Újezd Výstavba MŠ v ul. Formanská 30 400 15 000

98 Újezd Výstavba dětského hřiště u MŠ Vodňanská 900 0

99 Velká Chuchle Rozšíření MŠ - přestavba přízemí 4 367 3 000

101 Vinoř Vybudování variabilní MŠ - dokončení 42 201 6 000 5 000

105 Zličín MŠ v Hevlínské - výstavba nové MŠ 25 000 10 000

133 067 84 400

245 285 148 400CELKEM MČ HMP

Celkem MČ Praha  23 - 57

Celkem MČ Praha 1 - 22

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 26. 3. 2015



kap. 0416, odpa 6330, pol. 5347, UZ 84 v tis. Kč

Ev.č. 

pož. Subjekt účel ORG

výše požadavku 

r. 2015

návrh na 

poskytnutí dotace

5 Praha 3

ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova - 

rekonstrukce kuchyně 15 000 5 000

8 Praha 4 ZŠ Na Líše - rekonstrukce školního hřiště 13 000 8 000

12 Praha 6

ZŠ Dědina - rekonstrukce sport. areálu II. 

etapa 10 000 0

13 Praha 6

ZŠ Emy Destinnové - rekonstrukce školní 

jídelny 7 000 7 000

26 Praha 13

II. etapa rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 

Jánského 2189 6 000 0

27 Praha 13

Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ 

Brdičkova 1878 29 000 15 000

28 Praha 14

Rekonstrukce venkovních sportovišť ZŠ 

Vybíralova a ZŠ Chvaletická 13 000 5 000

32 Praha 16 ZŠ Radotín - nástavba a stavební úpravy 13 500 0

33 Praha 16

Školní jídelna - přístavba pro navýšení 

kapacity 2 300 2 300

34 Praha 17

ZŠ genpor. Fr. Peřiny - obj. Laudova- rek. 

topného systému 4 000 0

35 Praha 17 ZŠ J. Wericha - rekonstrukce osvětlení 3 500 0

36 Praha 18 Šatny s vnějším přístupem ZŠ Tupolevova 2 200 0

37 Praha 18 Zateplení ZŠ Tupolevova 4 000 0

38 Praha 19 Výstavba nové budovy ZŠ vč. jídelny 42 198 60 000 10 000

42 Praha 21 Přístavba MZŠ Polesná 1690 34 000 25 000

45 Praha 22 Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů 19 114 15 000

235 614 92 300

52 Čakovice

Nástav. a rek. budovy Dyjská 715 pro 

rozšíření kapacity ZŠ Dr. E. Beneše 42 206 14 300 14 300

53 Ďáblice Přestavba s přístavba ZŠ 42 203 30 000 20 000

55 Dolní Chabry Dostavba ZŠ, Spořická 400 0 10000 3 000

56 Dolní Chabry

Dokončení rek. havarijního topení - ZŠ 

Spořická 0 1900 1 900

57 Dolní Měcholupy Tělocvična s jídelnou ZŠ 40 973 7 624 0

60 Dubeč Přístavba 2 tříd ZŠ 6 500 6 500

62 Klánovice

ZŠ Klánovice, Slavětínská 200 - rozšíření 

kapacity ZŠ 4 000 4 000

66 Kolovraty Výstavba nového objektu ZŠ 41 255 9 500 9 500

69 Kunratice

ZŠ Kunratice - rozšíření kapacity II. etapa - 

přístavba šatnového centra 41 754 12 500 11 000

76 Lysolaje Přístavba ZŠ Járy Cimrmana 42 227 7 086 6 000

1 b) investiční dotace do oblasti školství - základní školy

Celkem MČ Praha 1 - 22 



Ev.č. 

pož. Subjekt účel ORG

výše požadavku 

r. 2015

návrh na 

poskytnutí dotace

86 Řeporyje Rekonstrukce hřiště ZŠ vč. výměny povrchu 2 000 1 500

87 Řeporyje

Projektová dokumentace pro ÚR a SP - 

rozšíření kapacity ZŠ a přístavbu tělocvičny 1 400 1 000

88 Satalice

Rekonstrukce štítových zdí nové a staré 

části ZŠ 578 500

94 Štěrboholy Přestavba ZŠ 4 432 30 000 5 000

100 Velká Chuchle Rozšíření ZŠ Charloty Masarykové 27 160 10 000

102 Vinoř

Rekonstrukce nebytových prostor na 3 třídy 

ZŠ 5 000 5 000

103 Zbraslav

ZŠ Vladislava Vančury - oprava 

hydroizolace 4 600 4 600

106 Zličín Nová ZŠ u sportovního hřiště (přes OTV) 80 000 0

254 148 103 800

CELKEM MČ HMP 489 762 196 100

Celkem MČ Praha 23 - 57



1 c) investiční dotace do oblasti sociální

kap. 0516, odpa 6330, pol. 5347, UZ 84 v tis. Kč

Ev.č. Městská část Účel  ORG

výše 

požadavku 

r. 2015

návrh na 

poskytnutí 

dotace

3 Praha 2

J. Masaryka 34/638 a Máchova 14/1029 - 

vybudování klimatizace, v objektech 

provozováno Centrum sociálních služeb 5 000 0

6 Praha 3

Integrační centrum Zahrada - rek. kotelny a 

rozvodů vody 3 000 3 000

18 Praha 8

Výstavba domu sociálních služeb DSS II. - 

OÚSS 20 000 5 000

22 Praha 10

Rekonstrukce dvorního objektu ve 

vnitrobloku Bulharská 28 - zřízení centra 

neslyšících a znakového jazyka 6 000 4 000

40 Praha 20

Rekonstrukce obj. Náchodská 754 v Horních 

Počernicích 6 500 0

40 500 12 000

89 Satalice Rekonstrukce č.p. 51  - dům seniorů 1 075 1 075

1 075 1 075

CELKEM MČ HMP 41 575 13 075

Celkem MČ Praha 1- 22 

Celkem MČ Praha 23 - 57



1d) investiční dotace do ostatních oblastí

odpa 6330, pol. 5347, UZ 84 v tis. Kč

Ev.č. Městská část Účel kap.  ORG

výše 

požadavku r. 

2015

návrh na 

poskytnutí 

dotace

1 Praha 1

Rekonstrukce objektu U Sovových mlýnů 7 - 

Werichova vila 06 12 500 5 000

11 Praha 5

Bezpečné parky a odpočinkové lokality 

Prahy 5 05 5 000 0

15 Praha 7

Rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů 

tepla BIO OKO 06 3 000 0

16 Praha 7

Rekonstrukce objektu Vodárenské věže - 

DDM Praha 7 06 20 000 12 000

25 Praha 12

Rekonstrukce a odvodnění komunikací v ul. 

Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy 03 12 000 0

31 Praha 15 Regenerace vnitrobloků Herbenova 08 10 000 0

21 Praha 21 Opravy komunikací 03 10 000 0

72 500 17 000

46 Běchovice

PD rekonst. objektu Kulturní památka Stará 

pošta 06 1 700 1 000

48 Benice

Rekonstrukce komunikace Květnového 

povstání 03 26 000 0

49 Benice

Demontáž betonového koryta Pitkovického 

potoka 02 12 000 0

59 Dolní Počernice 

Rekonstrukce střešního pláště obj. čp. 284 - 

kulturní dům Svornost 06 3 000 0

64 Koloděje

Stavba č. 0102 - TV Koloděje, etapa 0010 - 

komunikace Koloděje (přes OTV) 03 10 800 0

65 Koloděje Dokončení dětského hřiště Meinlinova 06 779 665

73 Lipence Víceúčelové hřiště K Průhonu 06 1 600 0

74 Lochkov Rekonstrukce budovy ve svěř. majetku MČ 08 2 350 0

79 Nebušice

Projekt na revitalizaci areálu historické 

vodárny v Nebušicích 06 450 0

80 Nedvězí Rekonstrukce chodníků a komunikací 03 2 000 0

81 Nedvězí Dokončení rekonstrukce budovy ÚMČ 09 1 090 1 000

82 Petrovice

Rekonstrukce vodovodních rozvodů v 

budově polikliniky 05 40370 2 000 2 000

83 Petrovice

Řešení dopravy v klidu a dopravy na 

místních komunikacích 03 1 000 0

84 Přední Kopanina

Projektová dokumentace na rozšíření 

čistírny odpadních vod 02 180 0

64 949 4 665

137 449 21 665CELKEM

Celkem MČ Praha 1- 22 

Celkem MČ Praha 23 - 57



2) Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP

    z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2015

2 a) neinvestiční dotace do oblasti školství - mateřské školy

kap. 0416, odpa 6330, pol. 5347, UZ 81 v tis. Kč

Ev.č. 

pož. Subjekt účel

výše 

požadavku r. 

2015

návrh na 

poskytnutí 

dotace

2 Praha 1

MŠ Národní - rekultivace dětsk. hřiště 

V Jirchářích 2 000 1 500

23 Praha 11

Rekonstrukce objektu MŠ Janouchova 

671/2 30 000 0

41 Praha 20

Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ 

Ratibořická 1 500 1 000

33 500 2 500

51 Březiněves Vybavení MŠ Březiněves 5 000 0

68 Křeslice Dovybavení MŠ 500 500

95 Troja

Oprava obvod. zdí zahrady a hřiště 

MŠ 4 300 0

9 800 500,0

43 300 3 000

2 b) neinvestiční dotace do oblasti školství - základní školy

kap. 0416, odpa 6330, pol. 5347, UZ 81 v tis. Kč

Ev.č. 

pož. Subjekt účel

výše 

požadavku r. 

2015

návrh na 

poskytnutí 

dotace

4 Praha 2

ZŠ Resslova 10/308 - oprava střechy, 

oplechování a oprava říms 2 500 2 500

20 Praha 9

Rozšíření kapacit ZŠ - obnova a 

vybavení učeben 2 870 2 870

31 Praha 19 Vybavení nové budovy ZŠ 12 000 0

17 370 5 370

54 Ďáblice

Vybavení ZŠ - přestavba a přístavba 

ZŠ 2 050 0

61 Dubeč

Oprava umělého povrchu a oplocení 

hřiště ZŠ 1 900 0

108 Koloděje 

Neinvestiční výdaje v souvislosti s 

rozšířením kapacity ZŠ a MŠ 450 450

67 Kolovraty Vybavení nového objektu ZŠ 850 0

91 Suchdol

Rozšíření prostor pro výuku 1. st. ZŠ 

Mikoláše Alše 4 040 4 040

92 Suchdol

Rozšíření venkovních prostor pro 

výuku v ZŠ Mikoláše Alše 1 850 0

96 Troja Oprava střechy ZŠ Trojská 110 1 300 1 300

12 440 5 790

29 810 11 160

Celkem MČ Praha 1 - 22

CELKEM MČ HMP

CELKEM MČ HMP

Celkem MČ Praha 1 - 22

Celkem MČ Praha 23 - 57

Celkem MČ Praha 23 - 57

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 26. 3. 2015



odpa 6330, pol. 5347, UZ 81 v tis. Kč

Ev.č. Městská část Účel kap.

výše 

požadavku r. 

2015

návrh na 

poskytnutí 

dotace

9 Praha 4

Spolufinancování provozu PO Zdravotnické 

zařízení MČ P 4 - jesle Kotorská a Rabasova v 

r. 2015 0516 9 271 0

29 Praha 14 Integrovaný sociální program 0516 3 000 2 500

12 271 2500

47 Běchovice 

Příspěvek na provoz Centra soc. služeb 

Běchovice 0516 1 900 1 500

78 Nebušice

Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb 

Nebušice 0516 3 000 1 500

104 Zbraslav Příspěvek na provoz Pečovatelské služby 0516 600 0

5 500 3 000

17 771 5 500

2d) neinvestiční dotace do ostatních oblastí 

odpa 6330, pol. 5347, UZ 81 v tis. Kč

Ev.č. Městská část Účel kap.

výše 

požadavku r. 

2015

návrh na 

poskytnutí 

dotace

75 Lochkov Zajištění provozu správy technických služeb 0816 800 0

77 Lysolaje Úprava budovy hasičské zbrojnice 0716 1 200 700

85 Přední Kopanina

Oprava propadlé vozovky v ul. Do Roklí vč. 

úpravy křižovatky 0316 400 400

2 400 1 100

2 c) neinvestiční dotace do oblasti sociální

CELKEM MČ HMP

CELKEM MČ HMP

Celkem MČ Praha 23 - 57

Celkem MČ Praha 1 - 22



D ů v o d o v á   z p r á v a  
(shodná pro RHMP i ZHMP) 

 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015  k rozpočtu vlastního hl.  m. 
Prahy na rok 2015  schválilo v rámci kapitoly 1016  rezervu pro městské části hl. m. Prahy ve 
výši  150 000 tis. Kč na krytí  potřeb  městských částí hl. m. Prahy investičního charakteru  
a rezervu na financování potřeb městských částí neinvestičního charakteru rovněž ve výši 150 
mil. Kč.  
 
Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 260 ze dne 17. 2. 2015 byla schválena „Pravidla pro 
poskytování dotací z rezerv pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
(kap.10) v  r. 2015“ (dále jen Pravidla). Městské části v souladu se schválenými Pravidly 
předložily požadavky na poskytnutí dotací v celkové výši 1 007 352 tis. Kč, z toho  914 
071 tis. Kč činí požadavky na krytí investičních potřeb a 93 281  tis. Kč požadavky 
neinvestičního charakteru. Přehled všech požadavků městských částí setříděný dle  pořadí 
městských částí  včetně sumarizace dle charakteru (investiční, neinvestiční) a oblastí, ze 
kterých požadavek vychází, je  uveden v příloze č. 1 k důvodové zprávě. 
 
Předložené požadavky městských částí téměř 3,4 krát překročily vytvořené rezervy, tudíž se 
v rámci posuzování požadavků dospělo k návrhu posílit objem prostředků určených na dotace 
pro městské části o 100 000 tis. Kč snížením rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hl. m. 
Prahy, a to v kap. 0222, odpa 2321, pol. 6121 na akci Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na 
Císařském ostrově (č. akce 6963) ve výši 50 000 tis. Kč a  v kap. 0322, odpa 2212, pol. 6121 
na akci MO Špejchar - Pelc/Tyrolka (č. akce 0079) rovněž ve výši 50 000 tis. Kč, neboť se 
předpokládá, že tyto finanční prostředky v letošním roce nebudou v rámci daných akcí 
čerpány. 
 
Při posuzování žádostí se hodnotilo, zda akce povede k navýšení kapacity mateřské nebo 
základní školy, dále opodstatněnost žádosti  z hlediska očekávaného demografického vývoje, 
výše požadavku, připravenost akce, význam akce z celopražského hlediska, finanční nároky 
akce na rozpočet HMP v dalších letech, výše spoluúčasti městské části, výše vlastních příjmů 
MČ a objem finančních prostředků na bankovních účtech MČ.  Na základě komplexního 
posouzení požadavků městských částí hl. m. Prahy se předkládá Radě hl. m. Prahy  
a Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. 
Prahy v celkové výši   400 000 tis. Kč s tím, že 379 240 tis. Kč se navrhuje poskytnout na 
financování investičních akcí a 20 760 tis. Kč na krytí výdajů neinvestičního charakteru.  
 
Finanční prostředky jsou směrovány především do oblasti školství, neboť nárůst počtu dětí 
v hl. m. Praze způsobuje v posledních letech především okrajovým městským částem velký 
problém s jejich umísťování v školních zařízeních, jejichž dosavadní kapacita je nedostatečná.  
Z celkového objemu 400 000 tis. Kč činí dotace do oblasti školství 358 660 tis. Kč, do oblasti 
sociální 18 575 tis. Kč a ostatních oblastí 22 765 tis. Kč. 
 
Komentář k jednotlivým akcím, na něž se navrhuje poskytnou městským částem hl. m. 
Prahy účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy: 
 
1) INVESTIČNÍ  DOTACE: 
 
1a) investiční dotace do oblasti školství – mateřské školy 
 



MČ Praha 5 
Rekonstrukce kuchyně MŠ Nad Palatou 
Záměrem městské části je zrekonstruovat stávající školní jídelnu mateřské školy tak, aby 
umožňovala produkci a výdej jídel pro cca 70 strávníků ve vlastní MŠ a další produkci cca 
410 jídel určených pro následující odvoz do přilehlých okolních škol. Zpracování 
technologické koncepce provozu školní jídelny je v souladu s provozními, hygienickými a 
bezpečnostními předpisy dle sbírky zákonů č. 258/2000 a vyhlášky č. 137/2004 Sb., 
s podporou systému HACCP.  
 
MČ Praha 7 
Přestavba objektu vzdělávacího centra s knihovnou na MŠ na Ortenově nám. 37/1505 
Přestavba na mateřskou školu spočívá v rekonstrukci stavebních konstrukcí vnějších prostor 
(fasády, střechy, klempířské a zámečnické konstrukce), vnitřních prostor (úprava dispozic a 
povrchů), nových rozvodech TZB a úpravě venkovních ploch (hřiště, zeleň, komunikace atd.). 
Přestavba proběhne v letních měsících roku 2015. Realizací přestavby vzniknou tři nové třídy 
o kapacitě 73 míst v novém zařízení MŠ, kuchyňský provoz s kapacitou 120 jídel a bude 
připravena druhá etapa, ve které bude rozšířen druhý objekt přístavbou v 2. np. Provedením 
druhé etapy, která je v plánu na rok 2016, se zvýší kapacita na celkových 120 míst.  
 
MČ Praha 8 
Zřízení 4 nových tříd pro MŠ v budově bývalé ZŠ Pernerova  
MČ má připravenou projektovou dokumentaci na stavební úpravy nevyužívaných prostor 
bývalé ZŠ v Pernerově ulici, která byla pro nedostatek žáků v roce 2005 pronajata střední 
škole a v současné době je z části prázdná. V rámci projektu vzniknou 4 třídy mateřské školy 
pro rozšíření prostor ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. Plánuje se vybudování sociálního zařízení u 
každé třídy, skladu lůžkovin, úprava stávající přípravny jídel, zřízení prostor pro personál a 
šaten. Dále je třeba nakoupit hračky a různé výchovné pomůcky. 
 
MČ Praha 9 
Výstavba nového pavilonu MŠ U Vysočanského pivovaru - II. etapa 
Po demolici dožívajícího dřevěného pavilonu, vybudovaného ČKD Praha jako objekt 
podnikové školky, bude vystavěn jednopodlažní pavilon zděný. Doplní tak, se svojí kapacitou 
56 dětí, dva nové pavilony vybudované a zkolaudované v roce 2013. 
 
MČ Praha 10 
Rekonstrukce MŠ Na Sychrově, pavilon C 
Jedná se o kompletní rekonstrukci zbývajícího třetího pavilonu MŠ Na Sychrově, kterou 
vzniknou dvě nové třídy. Pavilony A a B byly rekonstruovány v roce 2014. V rámci projektu 
dojde k rekonstrukci vnitřních prostor, rozvodů elektro a ZTI, rekonstrukci a zateplení 
vnějšího pláště pavilonu a střechy. 
 
MČ Praha 12 
Vestavba nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova  - II. etapa (ORG 42195) 
V roce 2014 byla provedena stavební část na vestavbě nových oddělení MŠ do objektu ZŠ a 
MŠ Smolkova v Praze 12. Druhá etapa zahrnuje opravu a zateplení poškozené západní štítové 
zdi pavilonu P2. Míra poškození byla zjištěna během probíhajících stavebních prací, zeď je na 
mnoha místech prasklá, opadává omítka a na některých místech je zeď obnažená až na 
ocelové výztuhy. Bude proveden nátěr fasády celého pavilonu nové mateřské školy z důvodu 
zachování celistvého vzhledu pavilonu P2. Plánovaná revitalizace zahrady areálu ZŠ a MŠ 
Smolkova bude zahrnovat nové oplocení areálu, terénní úpravy, sadové úpravy, vybavení 



zahrady herními prvky pro potřeby MŠ. Bude provedeno zastřešení spojovací cesty mezi MČ 
a krčkem ZŠ, která je využívána pro transport hotových pokrmů z kuchyně ZŠ. 
 
MČ Praha 15 
Celková přestavba objektu Bolevecká (ORG 42183) 
Prázdný a nevyužívaný objekt Bolevecká 468 se začal v roce 2013 přestavovat na mateřskou 
školku. V červenci 2014 byla dokončena 1. etapa přestavby. Od 1. 9. 2014 byly v provozu 2 
třídy MŠ a od 1. 3. 2015 je otevřena třetí třída. Dokončením přestavby vzniknou další 3 třídy 
mateřské školy, o jejichž využití je enormní zájem. 
 
MČ Praha 22 
Výstavba MŠ Pitkovice (ORG 42186) 
Jedná se o novostavbu MŠ v Pitkovicích. Realizací dvou přízemních pavilonů vzniknou 4 
třídy, každá pro 28 dětí, včetně potřebného zázemí, venkovních prostor, parkování a oplocení. 
Pozemek je ve vlastnictví MČ Praha 22. Součástí stavby je výdejna, do které budou dovážena 
jídla ve várnicích ze školní jídelny v Uhřiněvsi. Na akci je zpracována projektová 
dokumentace pro územní řízení a vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Probíhá 
administrace veřejné zakázky na výběr projektanta pro zhotovení podkladů pro stavební 
povolení a projekt pro výběr zhotovitele stavby. MČ obdržela v roce 2014 dotaci z rozpočtu 
hl. m. Prahy ve výši 5 000 tis. Kč. V současné době, v rámci plánované developerské 
výstavby na území MČ Praha 22 jsou na cca 2 000 bytových jednotek vydána územní 
rozhodnutí a stavební povolení. Již několik let poptávka po umístění dětí v mateřské škole 
výrazně převyšuje nabídku volných míst. Po zahájení činnosti MŠ je financování provozních 
výdajů městskou částí zajištěno. Na odboru školství MHMP byla podána žádost o zařazení 
MŠ Pitkovice do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2015. 
 
MČ Praha Březiněves 
Mateřská škola – dostavba druhé etapy (ORG 41501) 
Výstavba II. etapy mateřské školy zahrnuje zvýšení kapacity a zároveň vybudování kuchyně. 
V současné době je jídlo dováženo, a tím je limitována provozní doba mateřské školy na 
provozní dobu zařízení, z kterého je jídlo dováženo a zároveň dochází ke zvýšení nákladů na 
provoz mateřské školy. Projektová dokumentace je zpracována na prostorové prvky a bylo na 
ni vydáno stavební povolení, takže je možné stavbu zahájit okamžitě. Na základě schváleného 
územního plánu a developerských projektů očekává městská část nárůst počtu obyvatel o 200 
%. 
 
MČ Praha Dolní Počernice 
Zkapacitnění MŠ Duha 
V návaznosti na již realizované, probíhající a připravované rozšíření bytové zástavby v MČ - 
Praha Dolní Počernice je nutno zkapacitnit prostory stávající MŠ DUHA. Přístavba 3. 
pavilonu řeší navýšení o 54 míst v MŠ, čímž by došlo k vyřešení kapacitních potřeb. MČ má 
na tuto akci zpracovanou objemovou studii, která je výchozím podkladem pro zpracování 
projektové dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení. Z tohoto důvodu žádá 
MČ Praha – Dolní Počernice o investiční dotaci na  zajištění a vypracování projektové 
dokumentace. 
 
MČ Praha – Dolní Měcholupy 
Rozšíření MŠ Dolní Měcholupy 
Již od roku 2013 jedná MČ s developerem – firmou FINEP o finančním příspěvku na 
rozšíření stávající mateřské školy.  Vzhledem k vzniklé situaci dospělo vedení obce 



k rozhodnutí, že nejlepším řešením bude změnit předmět vyjednávání na pozemek o rozloze 
2 000 m2 z majetku developera pro umístění obecní mateřské školy a stávající rozšíření MŠ 
zainvestovat z rozpočtu města. V současné době je po vyhodnocení nejvhodnější studie na 
dostavbu 2 tříd po 25 žácích zadán projekt včetně výběru dodavatele. 
 
 
MČ Praha – Libuš 
Rekonstrukce havarijního stavu střechy MŠ K Lukám 
Jedná se o typový školský objekt s plochou střechou, který je v havarijním stavu. V rámci 
rekonstrukce střechy bude snížena energetická náročnost objektu zateplením střech, výměnou 
střešního pláště a realizací souvisejících klempířských prací. V objektu byla v minulosti 
vyměněna okna a zateplen obvodový plášť. Městská část minimálně 10 let opakovaně hradí 
částečné opravy střešní krytiny několika desítek metrů čtverečních v řádu několika desítek 
tisíc korun. Do objektu přesto střešním pláštěm, který je na hranici své životnosti, neustále 
zatéká. 
 
MŠ Mezi Domy – rekonstrukce havarijního stavu střechy a vybudování bezbariérového 
chodníku 
V rámci rekonstrukce střechy bude snížena energetická náročnost objektu zateplením střechy, 
výměnou střešního pláště a realizací souvisejících klempířských prací. V objektu byla 
v minulosti vyměněna okna a zateplen obvodový plášť. Rovněž dlouhodobě nevyhovující stav 
bezpečnosti dětí, pedagogů a rodičů při každodenním průchodu na zahradu objektu je třeba 
řešit vybudováním bezbariérového chodníku. 
 
MČ Praha Lipence 
Rekonstrukce a modernizace MŠ čp. 11 
Původní budova MŠ je ze sedmdesátých let 20. století. Podle průzkumu má budova 
nevyhovující výsledky energetické náročnosti tj. zastaralé instalace a obtížný přístup třemi 
schodišti. Rekonstrukce zahrnuje výměnu pláště budovy vč. oken a vnějších dveří, 
rekonstrukci elektrických instalací, novou elektropřípojku, bezbariérový přístup, stavební 
úpravy a modernizace interiéru. 
 
MČ Praha Slivenec 
Energeticky pasivní přístavba MŠ a tělocvičny ZŠ a MŠ – Slivenec (ORG 41171) 
Projekt byl zahájen v roce 2011 výstavbou MŠ na kterou  přímo navazuje objekt tělocvičny. 
Dostavba zahrnuje dobudování objektu tělocvičny, která má připravená přípojná místa na 
energii, vytápění a západní obvodovou stěnu, která je pro oba objekty společná.  Díky nové 
tělocvičně bude moci probíhat plnohodnotná výuka TV, což v současnosti není možné kvůli 
nedostačující velikosti. 
 
MČ Praha – Štěrboholy 
Výstavba MŠ systémem obytných modulů (ORG 41757) 
Výstavba 4 oddělení MŠ formou obytných modulů. I. etapa (2 oddělení) již byla realizována 
v roce 2013. Nyní budou dostaveny další dva pavilony, což umožní přesun celého 
předškolního zařízení a uvolnění staré budovy ZŠ a MŠ pro přestavbu základní školy a 
rozšíření školní jídelny. V současné době provozuje městská část integrované školské zařízení  
ZŠ a MŠ v ul. U Školy, dvě oddělení MŠ již byla přesunuta do nových pavilonů v ul. Pod 
Areálem.  
 
MČ Praha – Újezd 



Výstavba MŠ v ul. Formanská 
V současné době na území městské části probíhá rozsáhlá výstavba rodinných domů a 
viladomů a předpokládá se nárůst o 200 obyvatel. Vzhledem k tomu se městská část rozhodla 
zrealizovat výstavbu MŠ o dvou třídách pro 56 dětí s možností rozšíření o další dvě třídy. 
Zahájení výstavby se přepokládá v srpnu 2015 a termín uvedení do provozu bude v září 2016. 
Bylo zahájeno stavební řízení a městská část ze svého rozpočtu zajistila financování 
kompletní projektové dokumentace včetně zajištění všech potřebných povolení o celkových 
nákladech 2 mil. Kč. Od roku 2013 má městská část na pozemku parc. č. 670/8 stavebně 
připraveny inženýrské sítě.  
 
MČ Praha – Velká Chuchle  
Rozšíření MŠ - přestavba přízemí 
Důvodem pro přístavbu MŠ je potřebná dlouhodobá kapacita vyššího počtu dětí, kterou by 
MČ Praha – Velká Chuchle dosáhla rozšířením MŠ. Tento požadavek vychází ze zpracované 
odborné demografické studie, kde je uvedeno, že počet žáků mateřské školy bude stoupat po 
dobu 15 let. Studie nepočítá s novými developerskými projekty, proto se dá očekávat zvýšený 
nárůst počtu dětí ve věku předškolní docházky minimálně do roku 2040. V případě počtu 
snížení dětí v některých letech, bude vybudována třída, která bude sloužit jako tělocvična a 
společenská místnost. Rozšířením kapacity mateřské školy dosáhne MČ přístavbou přízemní 
části budovy částečným zbouráním a rozšířením místnosti, která původně sloužila jako 
společenská místnost, ale byla z důvodu potřeby navýšení dětí upravena jako třída 
s omezenou kapacitou 11 dětí. Rozšířením vznikne třída pro 25 dětí vč. zázemí a soc. zařízení. 
 
MČ Praha – Vinoř 
Vybudování variabilní MŠ (ORG 42201) 
Jedná se o probíhající stavbu variabilní mateřské školky. Stavba je klasická zděná, přízemní 
budova. V současné době je hotová základová deska, hrubá stavba a provádí se zastřešení 
objektu. Po uvedení investice do provozu je financování provozních výdajů ze strany MČ 
zajištěno. Objekt je možné také využít jako třídy družiny nebo klubovny pro kroužky žáků 
ZŠ. 
 
MČ Praha – Zličín  
MŠ v Hevlínské - výstavba nové MŠ 
Na území MČ Praha – Zličín je pouze jedna mateřská škola s kapacitou 112 dětí, což 
nevyhovuje současným podmínkám vzhledem k počtu žádostí o přijetí. V současné době 
probíhá výstavba bytových domů, a protože je MČ Praha –Zličín okrajovou městskou částí, 
předpokládá se že se bude výstavba nadále rozrůstat a počet obyvatel bude postupně přibývat. 
Z tohoto důvodu si MČ Praha – Zličín požádala o dotaci na výstavbu nové MŠ v Hevlínské 
s kapacitou 4 tříd po max. 28 dětech vč. kuchyně a nezbytného zázemí pro personál MŠ.  
 
 
1b) investiční dotace do oblasti školství – základní školy 
 
MČ Praha 3 
ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova - rekonstrukce kuchyně 
Jedná se o rekonstrukci školní kuchyně, při které dojde k rozšíření varny a jídelny. Nově také 
bude vybudován osobo-výtah z 1. PP do 1. NP, lapol, VZT a pořízena nová gastrotechnologie. 
Realizací akce dojde ke zvýšení kapacity kuchyně ze 150 na 350 jídel. Stravovací zařízení 
slouží ke stravování žáků základní školy, mateřské školy i střední školy. 
 



MČ Praha 4 
ZŠ Na Líše – rekonstrukce školního hřiště  
Předmětem akce je vybudování sportovišť pro míčové hry a malou kopanou, především pak 
lehkoatletický ovál se sprinterskou rovinkou pro skok daleký, skok vysoký a vrh koulí. ZŠ Na 
Líše nemá funkční lehkoatletické hřiště, tudíž plnit předepsané osnovy pro TV je velmi 
obtížné. Realizace akce pomůže k zajištění požadované kvality výuky. 
 
 
MČ Praha 6 
ZŠ Emy Destinnové - rekonstrukce školní jídelny 
V rámci akce dojde k navýšení kapacity varny, která již nevyhovuje hygienickým normám a 
požadavkům na moderní stravovací zařízení, na 1 500 jídel a bude provedena výměna 
odlučovače tuků, který je kapacitně nedostačující a jehož čištění je z hygienického hlediska 
zcela nevyhovující. Součástí akce je celková modernizace varny, souvisejících provozů, 
vzduchotechniky, výměna zdravotně technických rozvodů a silnoproudé i slaboproudé 
elektroinstalace vč. souvisejících stavebních prací. Školní jídelna vaří obědy také pro sousední 
základní školu a dvě mateřské školy, které jsou detašovaným pracovištěm ZŠ Emy 
Destinnové. V roce 2014 byla vypracována projektová dokumentace a zahájeno projednání 
s dotčenými orgány státní správy, uživatelem a objednatelem. 
 
Praha 13 
Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Brdičkova 1878 
Jedná se o komplexní rekonstrukci školní kuchyně a jídelny v ZŠ, která byla dána do provozu 
v r. 1986 a tomuto datu odpovídá stav a zastaralá koncepce gastroprovozu, který je z hlediska 
hygienického nevyhovující. V rámci projektu budou vyměněny všechny povrchy (obklady, 
omítky, podlahy). Celý provoz bude sjednocen do jedné úrovně, dojde k výměně 
vzduchotechniky a veškerých rozvodů, úpravě stávajícího ústředního topení a výměně výtahů. 
Gastroprovoz a přilehlá pracoviště budou vybavena novým zařízením a kuchyňským 
nábytkem. V jídelně se vymění stoly a sedáky. 
 
Praha 14  
Rekonstrukce venkovních sportovišť ZŠ Vybíralova a ZŠ Chvaletická 
V rámci rekonstrukce víceúčelového hřiště v ZŠ Vybíralova v roce 2009 nebylo možné 
z finančních důvodů realizovat i rekonstrukci běžeckého oválu, který  zůstal v původním 
stavu. Velmi špatný technický stav neumožňuje jeho využívání. Rekonstrukce spočívá ve 
vybudování umělého vodopropustného polyuretanového povrchu včetně drenáže a rovněž 
sektoru pro vrh koulí a sektoru pro skok daleký.V ZŠ Chvaletická je nutné z důvodu značné 
opotřebovanosti povrchu víceúčelového hřiště rovněž provést výměnu povrchu za umělý 
polyuretanový včetně drenáže.  
 
 
MČ Praha 16  
Školní jídelna - přístavba pro navýšení kapacity 
V návaznosti na výstavbu nových obytných domů v rámci realizace plánovaného 

projektu na dostavbu „Centra Radotína“ dojde k nárůstu počtu obyvatel 

v městské části, čímž se zvyšuje také počet žáků v základních školách. 

Z tohoto důvodu žádá Městská část  

Praha 16 o poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci školní jídelny, čímž 
navýší kapacitu tak, aby odpovídala vyššímu počtu žáků. 



 
 
MČ Praha 19 
Výstavba nové budovy ZŠ včetně jídelny (ORG42198) 
V roce 2014 byla potvrzena potřeba navýšení kapacity základního školství a městská část 
obdržela dotaci ve výši 50 mil. Kč. V současné době je zhotoveno 3. nadzemní podlaží a 
dokončuje se střecha. V přízemí jsou montována okna a hrubá stavba bude ukončena 
v červnu. V červenci se dle harmonogramu stavby instalují technologie, kuchyň a dále pak 
vybavení učeben, výdejny jídla a šatny. 
 
MČ Praha 21 
Přístavba MZŠ Polesná 1690 
Přístavba novostavby učebního pavilonu školy o dvou nadzemních podlažích, ke stávající 
škole pavilónového typu z roku 1991 MZŠ Polesná obsahuje 4 kmenové učebny, 2 učebny 
družiny, šatny, hygienické zázemí, kabinety. Přístavba je se školou spojena krčkem a zároveň 
má vlastní vchod z Čentické ulice. Je tak schopna provozně fungovat jako součást školy, tak i 
nezávisle na ní. Dle demografické studie na období 2014 – 2024 bude celkový počet žáků ZŠ 
Praha 21 v nejbližších letech dále růst. V případě poklesu počtu žáků ji bude možno využít 
jako prostory pro školní družinu, klubovny a učebny pro volnočasové aktivity. Takových 
prostor je v MČ Praha 21 nedostatek. V únoru 2015 bylo vydáno rozhodnutí o umístění 
stavby a stavební povolení, je hotová dokumentace pro provedení stavby. Výběrové řízení je 
plánováno na červen 2015.  
 
MČ Praha 22 
Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů 
Objekt bude propojen se stávajícím objektem školy. V objektu budou čtyři třídy, 
hygienického zázemí, šatny a další příslušenství. Konstrukčně je objekt řešen jako 
modulová/kontejnerová stavba. Navrhovaný objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou 
střechou. Součástí připravované stavby je i demolice stávajícího objektu družiny. Odborem 
výstavby ÚMČ Praha 22 bylo zahájeno územní a stavební řízení. Probíhá veřejná zakázka na 
zhotovitele stavby. Po uvedení stavby do provozu bude zvýšené provozní náklady MČ hradit 
ze svého rozpočtu. V současné době v rámci plánované developerské výstavby na území MČ 
Praha 22 jsou na cca 2 000 bytových jednotek vydána územní rozhodnutí a stavební povolení 
a z  očekávaného demografického vývoje vyplývají další požadavky na zvyšování kapacity 
mateřských a základních škol na území městské části. 
 
MČ Praha – Čakovice 
Nástavba a rekonstrukce budovy Dyjská 715 – rozšíření kapacity ZŠ Dr. E. Beneše (ORG 
42206) 
Celkový počet obyvatel od roku 2001 vzrostl téměř dvojnásobně a stále pokračuje výstavba 
bytových domů. V objektu Dyjská 715 byla původně umístěna školní družina. Objekt je 
rekonstruován a přistavován o jedno podlaží. Vznikne zde 7 nových tříd s celkovou kapacitou 
210 žáků. Dále bude vybudováno potřebné zázemí, jako jsou šatny, sociální zařízení a 
kabinety. Po dokončení stavby vlastního objektu bude následně upravován celý školní 
pozemek.  
 
MČ Praha – Ďáblice 
Přestavba a přístavba ZŠ (ORG 42203) 
Severní okraj Prahy již mnoho let vykazuje velký nárůst počtu ďáblických a březiněveských 
dětí na umístění do 1. tříd. Situace se každým rokem zhoršuje. Pro školní rok 2014/15 bylo 



losováním přijato z celkového počtu 1/3 dětí. Jediným řešením je vnitřní přístavba 2 tříd ve 
stávající budově do 1. 9. 2015 a současně zahájit přístavbu /rozšíření budovy školy. II. etapa 
předpokládá zřízení 1 třídy, učebny/knihovny, klubovny a jídelny.  
 
MČ Praha – Dolní Chabry 
Dokončení rekonstrukce topné soustavy v ZŠ Spořická 400 (ORG 42093) 
V roce 2013 byla realizována výstavba nové plynové kotelny, v roce 2014 proběhla celková 
výměna rozvodů a topných těles v hlavní budově školy. K dokončení rekonstrukce je třeba 
provést výměnu rozvodů a těles v tělocvičně, kuchyni s jídelnou, šatnách a především řídícího 
systému MAR. Realizace odstraní neúnosný havarijní stav a přinese zásadní úspory ve 
spotřebě topného média.  
 
MČ Praha – Dolní Chabry 
Dostavba ZŠ Spořická 400 
Dle zpracované demografické studie poroste počet obyvatel městské části a do roku 2020 se 
předpokládá dvojnásobný nárůst žáků. Městská část požádala o vydání stavebního povolení, 
které očekává v nejbližší době. V současné době jsou již vyčerpány všechny dostupné 
možnosti navýšení kapacity ve stávajícím objektu školy. Ve školním roce 2015/2016 pro 
dopolední výuku žáků 1. stupně budou upraveny prostory školní družiny, které pak po 
skončení výuky budou sloužit svému původnímu účelu. Rostoucí počet žáků vyžaduje vyšší 
počet pedagogů, pro které je třeba rovněž vytvořit odpovídající pracovní podmínky. Z tohoto 
důvodu se dostavba školy dle již připravené projektové dokumentace jeví jako jediné možné 
řešení.  
 
MČ Praha – Dubeč 
Přístavba 2 tříd ZŠ 
Městská část má jednu základní školu, v které je naplněný maximálně povolený limit žáků 
včetně výjimek. Od 5. ročníku navštěvují školu rovněž žáci ze sousedních městských částí 
Praha – Koloděje a Štěrboholy. V roce 2014 byla postavena v areálu školy přízemní 
montovaná budova, která kapacitu školy rozšířila o 2 třídy. Stavba byla projektována tak, aby 
bylo možno přistavět další patro se dvěma třídami. V případě úbytku žáků bude možné 
prostory využít k jiným účelům nebo tuto stavbu přesunout na jiné místo. 
 
MČ Praha – Klánovice 
ZŠ Klánovice, Slavětínská 200 – rozšíření kapacity ZŠ 
Rozšíření kapacity objektu ZŠ bude realizováno přístavbou stávajícího objektu o nové křídlo. 
Nově přistavená část objektu ZŠ bude obsahovat šatny, školní jídelnu s kuchyní, 6 učeben, 
kabinety a také sociální zařízení pro žáky a učitele. Přístavba bude koncipována jako objekt 
s energetickou náročností skupiny „B“ s případnou instalací obnovitelných zdrojů elektrické 
energie (například ostrovní FVE). Současná budova je neúnosně zatížena počtem dětí na m2. 
Neexistují odborné učebny, veškerá výuka probíhá v kmenových třídách. Také školní družina 
probíhá až na některé výjimky v učebnách. Nedostatečná kapacita neumožňuje potřebné 
dělení tříd na jazykovou i jinou výuku. Kapacita školní jídelny rovněž nevyhovuje současné 
kapacitě školy. 
 
MČ Praha - Kolovraty 
Výstavba nového objektu ZŠ (ORG 41255) 
Akce byla zahájena v roce 2010 zpracováním projektové dokumentace. Z důvodu snížení 
nákladů na realizaci stavby byla v roce 2012 projektová dokumentace upravena a zvoleno 
nové řešení – výstavba montované stavby (kontejnerů). Realizace stavby byla zahájena v r. 



2014. Montovaná stavba je osazena na základy, dokončují se práce uvnitř budovy a připojení 
na inženýrské sítě. Nový školní pavilon, který je budovaný v první etapě, bude mít 3 učebny, 
dojde k navýšení kapacity 1. stupně ZŠ o 30 míst a bude přesunuta výuka ze dvou 
nevyhovujících tříd. Pavilon bude dokončen v 1. pololetí 2015. Další etapa bude navazovat 
výstavbou pavilonu školní jídelny a školní družiny. Současná výuka ZŠ probíhá ve třech 
různých objektech. Z 13 tříd jsou 2 třídy zcela nevyhovující (1 malá podkrovní počítačová 
učebna a 1 provizorní třída v aule budovy ZŠ). Důvodem nedostatečné kapacity ZŠ je 
především silný nárůst počtu obyvatel MČ. Tento počet roste dlouhodobě 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. 
 
MČ Praha – Kunratice 
Přístavba a nástavba objektu základní školy č.p. 420 – přístavby šatnového centra (ORG 
41754) 
Akce byla zpracována do tří samostatných etap. I. etapa – nástavba 2 tříd a jednoho kabinetu, 
II. etapa – přístavba šaten pro 540 žáků a III. etapa přístavba 4 tříd a kabinetu.  V současné 
době končí I. etapa a MČ chystá výběrové řízení na zhotovitele II. etapy. Přístavba šaten je 
navržena v severozápadní části areálu školy. Jedná se o jednopodlažní přístavbu, která je 
propojena se starou budovou dvěma spojovacími krčky, konstrukčně řešena jako ocelová hala. 
V šatně lze umístit 270 půlených plechových skříněk. Vstup do šaten je jednak z vnitřních 
prostor staré školy a rovněž přes samostatný venkovní vstup s bezbariérovou úpravou. Na III. 
etapu je již vydáno územní rozhodnutí. V územním plánu HMP jsou v městské části nové 
plochy určené k zastavění domy na bydlení. V posledních třech letech bylo zkolaudováno 
v lokalitě Na Lhotech cca 120 nových RD a 3 bytové domy. Vzhledem k tomu se očekává 
přírůstek obyvatel a dětí do škol.  
 
MČ Praha – Lysolaje 
Přístavba ZŠ Járy Cimrmana (ORG 42227) 
Přístavba je nezbytná z důvodu navyšující se kapacity žáků. Základní školu navštěvují i děti 
z okolních obcí, které nemají vlastní ZŠ (Únětice, Statenice, Horoměřice), ale také děti 
z okolních obcí, které vlastní školu mají, ale ZŠ Lysolaje je pro ně nejdostupnější (Suchdol, 
Nebušice, Roztoky, Velké Přílepy). V současné době navštěvuje ZŠ Lysolaje celkem 355 
žáků, z toho je více než polovina žáků z jiných MČ a okolních obcí. Po získání stavebního 
povolení a dokončení realizační dokumentace dojde k výběrovému řízení na dodavatele 
stavby a dozor projektanta. Bude provedena změna dispozice 1PP, 1NP, 3NP, nástavba nad 
prostorem tělocvičny, půdní vestavba nad šatnami, dostavba provozního vstupu se spojovacím 
krčkem, přístavba vertikální komunikace a kultivace pobytového dvoru. Poté nastane fáze 
realizace interiérového vybavení a také realizace vybavení ICT technikou. V současné době je 
hotova fáze výběru zhotovitele projektu, studie proveditelnosti a územní rozhodnutí. 
 
MČ Praha – Řeporyje  
Rekonstrukce hřiště ZŠ vč. výměny povrchu 
MČ Praha – Řeporyje je dynamicky se rozvíjející městskou částí, jejíž počet obyvatel neustále 
stoupá. Stoupající stav obyvatel výrazně zaznamenal vyšší počet žáků v ZŠ. V současné době 
navštěvuje ZŠ 237 žáků, přičemž se v lednovém roce 2015 přihlásilo do prvních tříd o dalších 
57 dětí více, což je o 50 % více než v loňském roce. Podle demografické studie, kterou si 
nechala MČ vypracovat, bude nárůst dětí každým rokem stoupat. A protože od postavení ZŠ 
nikdy nedošlo k plánové přístavbě budovy vč. tělocvičny, je jediným možným sportovištěm 
ve školním areálu hřiště, jehož stav je pro děti nevyhovující a především nebezpečný. Proto 
žádá MČ Praha – Řeporyje o dotaci na rekonstrukci hřiště ZŠ. V rámci tohoto projektu bude 



provedena celková rekonstrukce hřiště tzn. demontáž stávajícího umělého trávníku a instalace 
nového moderního povrchu s dlouhodobou životností, oprava celého oplocení hřiště, 
vyrovnání stávajícího podkladu a montáž nového sportovního povrchu. 
 
Projektová dokumentace pro ÚR a SP - rozšíření kapacity ZŠ a přístavbu tělocvičny 
V současné době je na území MČ vydáno územní rozhodnutí na výstavbu cca 500 bytů 
v bytových domech v lokalitách Smíchovská a Jeremiášova a na výstavbu 150 rodinných 
domů. Stoupající stav obyvatel výrazně zaznamenal vyšší počet žáků v ZŠ. A jelikož se od 
roku 1953 do dnešního dne nepodařilo nalézt finanční prostředky a uskutečnit 62 let plánovou 
dostavbu objektu ZŠ, žádá MČ Praha – Řeporyje o finanční prostředky na projektovou 
dokumentaci do fáze územního rozhodnutí a stavebního povolení na přístavbu 
tělovýchovného traktu se sociálním zařízením a nástavbu výukových prostor. MČ by tímto 
chtěla zajistit kroky vedoucí k dostavbě tělocvičny a několik tříd ZŠ, aby vznikl školní areál 
odpovídající současným potřebám žáků. 
 
MČ Praha – Satalice 
Rekonstrukce štítových zdí nové a staré části ZŠ 
Na základě žádosti MČ byla provedena kontrola kvality a způsobu zateplení obytného 
podkroví staré části budovy ZŠ, která je využívána jako byty pro zaměstnance školy. 
Důvodem kontroly byly vysoké výdaje za energie v topné sezóně a naopak horko v letních 
měsících. Ke kontrole způsobu zateplení byla přizvaná firma provádějící foukané izolace do 
stávajících konstrukcí bez nutnosti většího zásahu do objektu. Bylo konstatováno, že tepelná 
izolace v mnoha místech chybí, v jiných případech je sesunutá do spodní části krovu a u 
hřebene zůstává střecha bez izolace. Pro docílení tepelné pohody uvnitř místnosti je nutné 
zateplit střechu vhodným izolantem v tloušťce cca 20 cm. Vyzděné štíty hlavního traktu 
budovy nejsou zatepleny vůbec, jsou popraskané, cihelné spáry se odfoukly a 
vápenocementová omítka opadla. Odborná firma doporučila zateplení vhodným izolantem v 
tloušťce 5 cm, natažení perlinky, lepidla a finální probarvení omítky. 
 
MČ Praha – Štěrboholy 
Přestavba ZŠ (ORG 4432) 
Technické řešení přestavby ZŠ vychází ze staré budovy a je navrženo s cílem maximální 
hospodárnosti. Učebny jsou umístěny v nové nástavbě, což splňuje veškeré parametry 
požadované vyhláškou č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, OTP a hygienické 
předpisy. Po dokončení rekonstrukce bude celý objekt bezbariérový. 
 
MČ Praha – Velká Chuchle  
Rozšíření ZŠ Charlotty Masarykové 
Jelikož se počet žáků základní školy každým rokem navyšuje a podle prognózy bude růst až 
do roku 2040 je nutné tento problém řešit rozšířením nedostatečné stávající kapacity ZŠ 
Charlotty Masarykové. Na základě toho MČ Praha – Velká Chuchle podala žádost, která 
vychází ze zpracované odborné studie, kdy jediným řešením je přístavba ZŠ. Rozšíření 
spočívá v celkové přestavbě již zastaralé a technicky špatné vedlejší budovy školy – jedná se 
o přízemní budovu se dvěma třídami využívanými pro družinu. Tato budova bude kompletně 
odstraněna a bude vystavěna  nová budova se dvěma podlažími s napojením na hlavní budovu 
školy. Současně bude provedena nástavba na budově jídelny v rámci hlavní budovy. Celkem 
bude vybudováno osm nových tříd z čehož dvě budou opět sloužit jako družina. V případě 
počtu snížení dětí v některých letech, budou učebny využívány pro specializovanou výuku, 
jako např. rozdělené třídy na skupiny pro výuku cizích jazyků apod. 
 



 
MČ Praha - Vinoř 
Rekonstrukce nebytových prostor na 3 třídy ZŠ 
Jedná se o rekonstrukci části přízemí zdravotního střediska z nebytových prostor na umístění 
3 tříd ZŠ se sociálním vybavením a zázemím. Po uvedení investice do provozu je financování 
provozních výdajů městskou částí zajištěno. Je zpracována projektová dokumentace pro 
stavební povolení, výběrové řízení je plánováno v dubnu 2015. Městská část se bude na akci 
podílet ze svého rozpočtu částkou 2 000 tis. Kč. 
 
MČ Praha - Zbraslav  
ZŠ Vladislava Vančury - oprava hydroizolace 
Městská část Praha - Zbraslav požádala o poskytnutí účelové investiční 

dotace na opravu hydroizolace v ZŠ Vladislava Vančury. Důvodem žádosti je sanace 
sklepních prostor v ZŠ, která povede k definitivnímu odstranění vlhkosti 

objektů. Vzhledem k tomu, že se v suterénních prostorách nachází technické 

zázemí budov, jako např. elektroinstalace, jedná se o havarijní a 

nebezpečný stav.  

 
 
1c) investiční dotace do oblasti sociální  
 
MČ Praha 3 
Integrační centrum Zahrada - rek. kotelny a rozvodů vody 
Integrační centrum Zahrada funguje jako denní stacionář pro klienty s kombinovaným 
postižením ve věkovém rozsahu 3 - 26 let z celé Prahy. Zařízení bylo založeno v roce 1992 
jako jedna z prvních alternativ ústavů sociální péče. Realizací akce dojde k výměně rozvodů 
vody a přívodů ke kotelně a dále k rekonstrukci kotelny včetně jejího přemístění z 2. NP do 1. 
PP. Vzhledem k nevyhovujícímu, respektive havarijnímu stavu rozvodů vody a kotelny, je 
nutné tuto rekonstrukci provést v roce 2015. Dále realizace akce přispěje ke snížení 
energetické náročnosti budovy. 
 
Praha 8 
Výstavba domu sociálních služeb DSS II. – OÚSS 
Jedná se o výstavbu nového objektu, do kterého bude přesunuto stávající sociální zařízení 
„Dlážděnka“, které sídlí v objektu pro tento účel nevhodném. Dům sociálních služeb bude mít 
kapacitu 21 lůžek odlehčovací sociální služby a nově 30 lůžek domu seniorů se 
specializovanou péčí pro osoby seniorského věku s diagnózou demence. 
 
Praha 10 
Rekonstrukce dvorního objektu ve vnitrobloku Bulharská 28 - zřízení centra neslyšících a  
znakového jazyka 
V rámci projektu budou rekonstruovány nebytové prostory ve dvoře a samotný dvůr bytového 
domu Bulharská 28 pro zřízení centra znakového jazyka a centra neslyšících, které zjednoduší 
řadě postižených osob z Prahy a okolí přístup k výuce pro ně klíčového komunikačního 
prostředku. Centrum bude pronajato na základě usnesení RMČ č. 927 ze dne 1. 10. 2014 
společnosti Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. p. s. Nájemné je schváleno ve výši 
200 Kč ročně/m2. Nájemce ponese veškeré náklady na provoz centra. 
 
MČ Praha – Satalice 



Rekonstrukce č.p. 51 – dům seniorů 
Jedná se o historickou vilu z 30. let minulého století nacházející se v centru obce. V objektu 
se nachází  malometrážní byty pro seniory a také prostory, které využívá klub důchodců. Dům 
je v celém půdorysu podsklepený, ve sklepě je dispozičně uspořádáno 5 místností včetně 
kotelny. V současnosti je celý suterén vlhký, opadává vnitřní omítka, ve všech jeho 
místnostech se objevují plísně. Celé podzemní podlaží je vyklizené, v provozu zůstává pouze 
kotelna, kterou je nutné zrekonstruovat. Dle doporučení vyplývajících z revizních zpráv je 
plánována výměna kotlů včetně expanzomatů a kouřovodů. Rozvody vody v nemovitosti jsou 
původní, ocelové. Vzhledem ke stáří objektu jsou zrezivělé a zarostlé, mají zúžený profil a do 
bytů v horních podlažích se voda téměř nedostává. Dochází k častým haváriím vody a opravy 
stávajících rozvodů jsou velmi nákladné.  
 
 
1d) investiční dotace do ostatních oblastí  
 
 
MČ Praha 1 
Rekonstrukce objektu U Sovových mlýnů 7 - Werichova vila 
Jedná se o kompletní rekonstrukci památkově chráněného objektu U Sovových mlýnů 7, který 
je známý jako Werichova vila. Během rekonstrukce bude objekt přestavěn na multifunkční 
kulturní centrum, což umožní zpřístupnění tohoto objektu široké veřejnosti. Rekonstrukce 
spočívá v opravě střechy, repase oken, dveří, úpravy interiéru (omítky), elektroinstalace, 
kanalizace atd.  
 
MČ Praha 7 
Rekonstrukce objektu Vodárenské věže - DDM Praha 7 
Jedná se o objekt Vodárenské věže, který je jedinečným prostorem a místem setkávání. 
Stavba je od roku 1992 kulturní památkou. Od roku 1978 zde probíhá zájmová klubová 
činnost, působí zde Dům dětí a mládeže Prahy 7 - organizace zřízená HMP. Vzhledem ke stáří 
věže je řada konstrukcí, povrchů a páteřních rozvodů na hranici své životnosti. Stav budovy 
poznamenalo i nedaleké hloubení tunelu Blanka. Rekonstrukce bude spočívat v zateplení 
budovy objektu přístavby, čímž bude vyhověno požadavku na snížení energetické náročnosti. 
Budou vyměněny technické rozvody, restaurována fasáda věže a vyměněna výměníková 
stanice. Projekt je vysoutěžen a jsou podepsány smlouvy. MČ Praha 7 se smluvně zavázala, 
že po rekonstrukci se do věže opět vrátí Dům dětí a mládeže. 
 
MČ Praha – Běchovice 
Kulturní památka Stará pošta – PD rekonstrukce objektu 
Městská část Praha – Běchovice připravila v roce 2013 a v roce 2014 studentskou 
architektonickou soutěž na budoucí podobu kulturní památky Stará pošta (Selský dvůr 
v centru MČ Praha – Běchovice). Vítěze soutěže vybrala v kombinaci odborná porota složená 
z architektů a široká veřejnost prostřednictvím hlasování. MČ Praha – Běchovice se rozhodla 
převést vítěznou studii do podoby realizovatelného projektu, uplatnitelného při žádostech o 
dotaci z fondů EU, Ministerstva kultury, hl. m. Prahy apod. Projekt obsahuje dokumentaci 
k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a dokumentaci pro provedení stavby, včetně 
výkazů výměr a položkového rozpočtu. Dále je předmětem smlouvy doplnění projektové 
dokumentace a vypracování položkového soupisu prací včetně inženýringu a zajištění 
stavebně-historického průzkumu. Vypracovaná dokumentace bude sloužit k výběru 
zhotovitele stavby. Předmětem projektu je i prováděcí projekt nádvoří objektu Stará pošta 
v Běchovicích, včetně přípojek instalací a uzavření objektu. Investiční dotace bude sloužit 



k pokrytí výdajů spojených s přípravou a realizací projekčních prací. Tato kulturní památka 
není v dobrém stavu a je nutná její rekonstrukce. Městská část usiluje o širší zpřístupnění 
objektu veřejnosti, která by objekt mohla využívat jako kulturně společenské centrum.  
 
 
MČ Praha – Koloděje 
Dokončení dětského hřiště Meinlinova 
Dětské hřiště v Meinlinově ulici je osm let plánovaný projekt socializace nově postavené 
rezidenční části Koloděj zvané Na Skalkách, ve které bydlí téměř třetina obyvatel městské 
části.  Městská část zahájila akci v roce 2009 z vlastních zdrojů, v současné době je 
proinvestováno cca 300 tis. Kč a je dokončena zhruba čtvrtina projektu. Žádost o dotaci na 
dokončení dětského hřiště uplatňuje městská část pravidelně od roku 2011, dosud 
bezvýsledně. 
 
MČ Praha – Nedvězí 
Dokončení rekonstrukce budovy ÚMČ 
Městská část Praha – Nedvězí žádá o přidělení investiční dotace na dokončení rekonstrukce 
budovy úřadu. S odstraňováním havarijního stavu budovy začala městská část financováním 
z vlastních zdrojů již koncem roku 2010. O přidělení účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 
městská část žádala v rámci sběru požadavků pro střednědobý rozpočtový výhled hl. m. Prahy 
od roku 2011 každoročně, až do roku 2015. Již bylo provedeno zateplení fasády budovy a 
obnovení vnitřních rozvodů vody a odpadů a kanalizace. Nyní bezodkladnou rekonstrukci 
vyžaduje stav střešní krytiny, kterou do objektu zatéká.  
 
MČ Praha – Petrovice 
Rekonstrukce vodovodních rozvodů v budově polikliniky (ORG 40370) 
Poliklinika Petrovice je zdravotnické zařízení uvedené do provozu v roce 1987 sloužící pro 
spádovou oblast cca 30 tis. obyvatel. Městská část dosud financovala z vlastních zdrojů 
opravy, rekonstrukce a údržbu toho objektu v objemu cca 13 562 tis. Kč. V současné době 
objekt vyžaduje dokončení generální rekonstrukce svislých a vodorovných rozvodů TUV, SV 
a kanalizace, výměnu zastaralých zařizovacích předmětů a rozvodů elektrické energie a s tím 
spojené stavební úpravy. V roce 2014 proběhla komplexní oprava společných prostor budovy 
(oprava elektroinstalace, výmalba a oprava podlah). Rekonstrukce je řešena etapově, tak, aby 
nedošlo k narušení provozu polikliniky.  
 
 
 
2) NEINVESTIČNÍ  DOTACE: 
 
2a) neinvestiční dotace do oblasti školství – mateřské školy 
 
MČ Praha 1 
MŠ Národní - rekultivace dětsk. hřiště V Jirchářích 
Celková rekultivace stávajícího dětského hřiště mateřské školy Národní, 

které je na pozemku Městské části Praha 1 (parc. 864, 865/5, k.ú. Nové 

Město, Praha 1), spočívá v instalaci nových herních prvků a provedení 

vhodných zahradnických úprav. Prostory dětského hřiště budou po provedení 

rekultivace využívány MŠ Národní, která je zaměřena na rannou péči. Termín 

zahájení akce je v dubnu 2015 a předpokládané ukončení v srpnu 2015. 



 
MČ Praha 20 
MČ Praha 20  - Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Ratibořická 
MŠ Ratibořická se skládá ze dvou budov – severní a jižní křídlo, které jsou propojeny 
spojovací chodbou. Původní stavba byla dvoupodlažní. Jižní křídlo bylo v roce 2014 
zatepleno a byla na něm provedena nástavba. Budova je nyní třípodlažní. Navrhované 

opatření spočívalo v zateplení obvodových konstrukcí, ve výměně otvorových 

výplní a v zateplení vodorovných konstrukcí. K celkové revitalizace objektu je 
nutno rekonstruovat vnitřní rozvody elektro vč. kompletní výměny svítidel a ZTI, kdy 
zejména rozvody elektro jsou na hraně své životnosti 
 
MČ Praha – Křeslice 
Dovybavení MŠ 
Městská část zahájila v roce 2014 výstavbu mateřské školky, kterou do konce roku realizovala 
do fáze hrubé stavby. V březnu 2015 byla stavba dokončena. Nyní proběhne dovybavení 
školky potřebným vnitřním vybavením tak, aby městská část mohla od září 2015 zahájit plný 
provoz školky. 
 
 
2b) neinvestiční dotace do oblasti školství – základní školy 
 
MČ Praha 2 
ZŠ Resslova 10/308 - oprava střechy, oplechování a oprava říms 
Na opravu střechy se provádí projektová dokumentace. Střešní krytina přesahuje přes 
polovinu žlabu a je opřena o střešní lať, která začíná uhnívat a hrozí propad tašek. U 
nástřešních žlabů chybí jejich dilatace a ty se v místech spojů trhají. Následně jsou 
poškozovány římsy pod žlabem a hrozí jejich utržení a pád do frekventované ulice Resslova. 
Na střeše chybí protisněhové zábrany, které nezabrání sesuvu sněhu a ledu ze střechy a tím 
dochází v zimních měsících k ohrožování chodců v ulici Resslova a Václavská. V rámci akce 
se jedná o opravu říms, opravu oplechování, výměnu a úpravu svodů, výměnu poškozených a 
uvolněných tašek. Dále bude provedena oprava věžičky. 
 
MČ Praha 9 
Rozšíření kapacit ZŠ – obnova a vybavení učeben 
Jedná se o rozšíření kapacit pro žáky ZŠ. Drobnými stavebními úpravami (malování, podlahy) 
a novým vybavením vznikne 7 nových tříd v ZŠ (ZŠ Novoborská – 4 třídy, ZŠ Litvínovská 
600 – 1 třída, ZŠ a MŠ Na Balabence – 1 třída, ZŠ Špitálská – 1 třída). 
 
 
MČ Praha Koloděje 
Jedná se o dotaci na pokrytí neinvestičních výdajů vyvolaných rozšířením kapacity ZŠ a MŠ 
Koloděje o další budovu a tudíž nárůstem počtu dětí v MŠ i žáků ZŠ.  
 
MČ Praha – Suchdol 
Rozšíření prostor pro výuku 1.st. ZŠ Mikoláše Alše 
Cílem projektu, který předpokládá opravu povrchů terasy, atria, hlediště a plachtové 
zastřešení atria, je rozšíření a adaptace prostor pro venkovní výuku, činnost školní družiny, 
zájmových kroužků i školního klubu v areálu ZŠ M. Alše v Praze – Suchdole. V prostoru 
mezi původní a novou budovou školy se nachází atrium a k němu přilehlá terasa. Oba 
prostory by po nutných úpravách, vybavení odpovídajícím nábytkem a zastíněním měly 



sloužit za příznivého počasí jako prostor pro výuku žáků 1. – 9. tříd. V odpoledních hodinách 
by prostory mohla využívat stále se rozšiřující školní družina či školní klub. Upravené atrium  
bude rovněž využíváno pro vystoupení školního pěveckého sboru MIKEŠ, organizaci 
školních slavností, ale i pro komunitní setkávání. 
 
MČ Praha – Troja 
Oprava střechy tělocvičny ZŠ Trojská 110 
Městská část nechala posoudit odbornou firmou stav střechy tělocvičny a bylo doporučeno 
vyměnit stávající střešní panely. Bylo konstatováno, že na střeše tělocvičny byly instalovány 
nevhodné panely vzhledem ke sklonu střechy a proto nyní dochází k zatékání a narušování 
izolace střechy. Voda zatéká až na podlahu velké haly a mokrá podlaha může být při cvičení 
předmětem úrazu. Tělocvičnu využívá nejen základní škola, ale i gymnázium a TJ Sokol a 
další zájmové skupiny.  
 
 
2c) neinvestiční dotace do oblasti sociální  
 
MČ Praha 14 
Integrovaný sociální program 
Program je zaměřen na seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním s trvalým pobytem na 
území MČ Praha 14. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na financování dvou 
sociálních služeb, které zajišťuje pro městskou část Oblastní spolek Českého červeného kříže 
pro Prahu 9. Jedná se o pečovatelskou službu a Domov pro seniory (terénní a pobytová 
služba). Náklady na provoz rostou a není v možnostech MČ Praha 14 tyto základní sociální 
služby financovat do takové míry, aby byla zachována jejich dostupnost pro občany MČ 
Praha 14. 
 
MČ Praha – Běchovice 
Příspěvek na provoz Centra soc. služeb Běchovice 
Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Běchovice je významným poskytovatelem 
sociálních služeb pro seniory a jejich rodiny nejen z Běchovic, ale i z ostatních částí Prahy. Je 
zajišťována pečovatelská a odlehčovací služba. Zvláště odlehčovací služby využívají klienti 
z celé Prahy (tvoří více jak polovinu). Příspěvek městské části na provoz odlehčovací služby, 
v rámci které je z důvodu její dostupnosti zajišťována přítomnost personálu po 24 hodin 
denně, je největší. Bez odlehčovací služby nelze provoz CSSB udržet v odpovídající kvalitě a 
zajišťovat fungování terénní služby, stravování, sociální práce a přímé péče. Zajištění provozu  
Centra sociálních služeb Běchovice klade dlouhodobě vysoké finanční nároky na rozpočet 
městské části. 
 
MČ Praha – Nebušice 
Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb Nebušice 
Městská část Praha – Nebušice spravuje z titulu zřizovatele příspěvkovou organizaci Centrum 
sociálních služeb Nebušice. V zařízení se nacházejí lůžka převážně v garsonkách s vlastním 
příslušenstvím a ubytovaní senioři zde mají trvalé bydliště. Klientům je poskytována 
komplexní péče s trvalou přítomností personálu. Provoz centra je hrazen jednak z příjmů 
regulovaného nájemného a také z úhrad nezbytných služeb, což je nedostačující. Z toho 
důvodu musí provoz centra dotovat MČ ze svého rozpočtu. V návaznosti na zákon                 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyplývají pro tuto organizaci i další úkoly. Klientům 
jsou zpracovávány individuální plány pečovatelsko-ošetřovatelské péče, na základě kterých 
jim jsou přiděleni klíčoví pracovníci. Mimo jiné je všem potřebným poskytováno základní 



sociální poradenství. Vzhledem k tomu, že na odbornost pracovníků v sociálních službách je 
kladen velký důraz, musí organizace povinně zajistit odpovídající školení pro všechny 
pečovatelky (akreditované kurzy v určitém počtu hodin na 1 pracovníka za 1 rok). Výhodou je 
zvyšující se odbornost pečovatelek a s tím související kvalita poskytovaných služeb, na druhé 
straně však náklady na tyto kurzy vynaložené organizaci finančně zatěžují. V rámci centra 
funguje i Jednotka přechodného pobytu sloužící klientům se zvýšenou potřebou 
ošetřovatelské péče. Průměrná věková struktura klientů tohoto zařízení  je 85 – 102 let. 
 
 
 
2d) neinvestiční dotace do ostatních oblastí  
 
MČ Praha – Lysolaje 
Úprava budovy hasičské zbrojnice 
Budova potřebuje nutnou přestavbu zadního a hlavního vchodu a také opravu vstupního 
schodiště. Nezbytná je i oprava stropu v hasičském sále, zastaralé je i sociální zařízení a také 
izolace. V budově se koná spousta akcí jako např. vítání nových občánků a sídlí zde i 
mateřské centrum Liška. Je proto třeba zajistit bezpečnost našich nejmenších a zkulturnit 
podmínky. V objektu sídlí jednotka sboru dobrovolných hasičů. Jsou zde zaparkované 
hasičské vozy a uskladněno vybavení hasičů, jehož hodnota není zanedbatelná.  
 
 
MČ Praha – Přední Kopanina 
Oprava propadlé vozovky v ul. Do Roklí vč. úpravy křižovatky 
Bude provedena oprava propadlé vozovky, chodníku a plochy pro pěší. Dále pak oprava 
křižovatky u ul. Do Roklí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
Přehled požadavků MČ HMP na dotace a návrh na poskytnutí dotací MČ HMP z rozpočtu hl. 
m. Prahy v r. 2015 dle jednotlivých MČ vč. sumarizace  
 
 



Příloha k důvodové zprávě

Přehled požadavků městských částí hl. m. Prahy na dotace a návrh na poskytnutí dotací

městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy v r. 2015 dle jednotlivých MČ

v tis. Kč

Ev.č. Městská část Účel

Výše požadavku 

r. 2015

Návrh na 

poskytnutí 

dotace

1 Praha 1

Rekonstrukce objektu U Sovových mlýnů 7 - 

Werichova vila 12 500 5 000

2 Praha 1 MŠ Národní - rekultivace dětsk. hřiště V Jirchářích 2 000 1 500

4 Praha 2

ZŠ Resslova 10/308 - oprava střechy, oplechování a 

oprava říms 2 500 2 500

3 Praha 2

J. Masaryka 34/638 a Máchova 14/1029 - vybudování 

klimatizace, v objektech provozováno Centrum 

sociálních služeb P2 5 000 0

5 Praha 3

ZŠ a MŠ Chelčického, objekt Žerotínova - 

rekonstrukce kuchyně 15 000 5 000

6 Praha 3

Integrační centrum Zahrada - rek. kotelny a rozvodů 

vody 3 000 3 000

7 Praha 4

Rekonstrukce objektu Němčická č. 1479 a rozšíření 

MŠ 13 000 0

8 Praha 4 ZŠ Na Líše - rekonstrukce školního hřiště 13 000 8 000

9 Praha 4

Spolufinancování provozu PO Zdravotnické zařízení 

MČ P 4 - jesle Kotorská a Rabasova v r. 2015 9 271 0

10 Praha 5 Rekonstrukce kuchyně MŠ Nad Palatou 14 000 7 000

11 Praha 5 Bezpečné parky a odpočinkové lokality Prahy 5 5 000 0

12 Praha 6 ZŠ Dědina - rekonstrukce sport. areálu II. etapa 10 000 0

13 Praha 6 ZŠ Emy Destinnové - rekonstrukce školní jídelny 7 000 7 000

15 Praha 7

Rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů tepla BIO 

OKO 3 000 0

16 Praha 7

Rekonstrukce objektu Vodárenské věže - DDM Praha 

7 20 000 12 000

14 Praha 7

Přestavba objektu vzdělávacího centra s knihovnou na 

MŠ na Ortenově nám. 37/1505 5 000 2 000

17 Praha 8

Zřízení 4 nových tříd pro MŠ v budově bývalé ZŠ 

Pernerova 18 375 10 000

18 Praha 8 Výstavba domu sociálních služeb DSS II. - OÚSS 20 000 5 000

19 Praha 9

Výstavba nového pavilonu MŠ U Vysočanského 

pivovaru - II. etapa 15 400 6 000

20 Praha 9 Rozšíření kapacit ZŠ - obnova a vybavení učeben 2 870 2 870

21 Praha 10 Rekonstrukce MŠ Na Sychrově, pavilon C 12 000 8 000

22 Praha 10

Rekonstrukce dvorního objektu ve vnitrobloku 

Bulharská 28 - zřízení centra neslyšících a znakového 

jazyka 6 000 4 000

23 Praha 11 Rekonstrukce objektu MŠ Janouchova 671/2 30 000 0

24 Praha 12

Vestavba nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ 

Smolkova - II. etapa 5 000 5 000

25 Praha 12

Rekonstrukce a odvodnění komunikací v ul. Nad 

Zavážkou a části ul. Kolářovy 12 000 0

26 Praha 13

II. etapa rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Jánského 

2189 6 000 0



Příloha k důvodové zprávě

Ev.č. Městská část Účel

Výše požadavku 

r. 2015

Návrh na 

poskytnutí 

dotace

27 Praha 13

rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Brdičkova 

1878 29 000 15 000

28 Praha 14

Rekonstrukce venkovních sportovišť ZŠ Vybíralova a 

ZŠ Chvaletická 13 000 5 000

29 Praha 14 Integrovaný sociální program 3 000 2 500

30 Praha 15 Celková přestavba objektu Bolevecká 18 000 17 000

31 Praha 15 Regenerace vnitrobloků Herbenova 10 000 0

32 Praha 16 ZŠ Radotín - nástavba a stavební úpravy 13 500 0

33 Praha 16 Školní jídelna - přístavba pro navýšení kapacity 2 300 2 300

34 Praha 17

ZŠ genpor. Fr. Peřiny - obj. Laudova- rek. topného 

systému 4 000 0

35 Praha 17 ZŠ J. Wericha - rekonstrukce osvětlení 3 500 0

36 Praha 18 Šatny s vnějším přístupem ZŠ Tupolevova 2 200 0

37 Praha 18 Zateplení ZŠ Tupolevova 4 000 0

38 Praha 19 Výstavba nové budovy ZŠ vč. jídelny 60 000 10 000

31 Praha 19 Vybavení nové budovy ZŠ 12 000 0

41 Praha 20 Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Ratibořická 1 500 1 000

40 Praha 20

Rekonstrukce obj. Náchodská 754 v Horních 

Počernicích 6 500 0

42 Praha 21 Přístavba MZŠ Polesná 1690 34 000 25 000

21 Praha 21 Opravy komunikací 10 000 0

44 Praha 22 Výstavba MŠ Pitkovice 11 443 9 000

45 Praha 22 Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů 19 114 15 000

523 973 195 670

46 Běchovice PD rekonst. objektu Kulturní památka Stará pošta 1 700 1 000

47 Běchovice Příspěvek na provoz Centra soc. služeb Běchovice 1 900 1 500

48 Benice Rekonstrukce komunikace Květnového povstání 26 000 0

49 Benice Demontáž betonového koryta Pitkovického potoka 12 000 0

50 Březiněves MŠ - dostavba II. etapy 25 000 20 000

51 Březiněves Vybavení MŠ Březiněves 5 000 0

52 Čakovice

Nástav. a rek. budovy Dyjská 715 pro rozšíření 

kapacity ZŠ Dr. E. Beneše 14 300 14 300

53 Ďáblice Přestavba s přístavba ZŠ 30 000 20 000

54 Ďáblice Vybavení ZŠ - přestavba a přístavba ZŠ 2 050 0

55 Dolní Chabry Dostavba ZŠ, Spořická 400 10000 3 000

56 Dolní Chabry Dokončení rek. havarijního topení - ZŠ Spořická 1900 1 900

Celkem MČ Praha 1 -  22



Příloha k důvodové zprávě

Ev.č. Městská část Účel

Výše požadavku 

r. 2015

Návrh na 

poskytnutí 

dotace

57

Dolní 

Měcholupy Tělocvična s jídelnou ZŠ 7 624 0

107 D. Měcholupy Rozšíření MŠ Dolní Měcholupy 9 000 5 000

58

Dolní 

Počernice Zkapacitnění MŠ Duha 2 000 2 000

59

Dolní 

Počernice

Rekonstrukce střešního pláště obj. čp. 284 - kulturní 

dům Svornost 3 000 0

60 Dubeč Přístavba 2 tříd ZŠ 6 500 6 500

61 Dubeč Oprava umělého povrchu a oplocení hřiště ZŠ 1 900 0

62 Klánovice ZŠ Klánovice, Slavětínská 200 - rozšíření kapacity ZŠ 4 000 4 000

108 Koloděje 

Neinvestiční výdaje v souvislosti s rozšířením kapacity 

ZŠ a MŠ 450 450

64 Koloděje

Stavba č. 0102 - TV Koloděje, etapa 0010 - 

komunikace Koloděje (přes OTV) 10 800 0

65 Koloděje Dokončení dětského hřiště Meinlinova 779 665

66 Kolovraty Výstavba nového objektu ZŠ 9 500 9 500

67 Kolovraty Vybavení nového objektu ZŠ 850 0

68 Křeslice Dovybavení MŠ 500 500

69 Kunratice

ZŠ Kunratice - rozšíření kapacity II. etapa - přístavba 

šatnového centra 12 500 11 000

70 Libuš Rekonstrukce havarijního stavu střechy MŠ K Lukám 2 300 2 300

71 Libuš

MŠ Mezi domy - rekonstrukce havarijního stavu 

střechy a vybud. bezbariérového chodníku 2 600 2 600

57 Lipence Rekonstrukce a modernizace MŠ čp. 11 3 500 1 500

73 Lipence Víceúčelové hřiště K Průhonu 1 600 0

75 Lochkov Zajištění provozu správy technických služeb 800 0

74 Lochkov Rekonstrukce budovy ve svěř. majetku MČ 2 350 0

76 Lysolaje Přístavba ZŠ Járy Cimrmana 7 086 6 000

77 Lysolaje Úprava budovy hasičské zbrojnice 1 200 700

78 Nebušice

Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb 

Nebušice 3 000 1 500

79 Nebušice

Projekt na revitalizaci areálu historické vodárny v 

Nebušicích 450 0

80 Nedvězí Rekonstrukce chodníků a komunikací 2 000 0

81 Nedvězí Dokončení rekonstrukce budovy ÚMČ 1 090 1 000

82 Petrovice

Rekonstrukce vodovodních rozvodů v budově 

polikliniky 2 000 2 000

83 Petrovice

Řešení dopravy v klidu a dopravy na místních 

komunikacích 1 000 0

84

Přední 

Kopanina

Projektová dokumentace na rozšíření čistírny 

odpadních vod 180 0



Příloha k důvodové zprávě

Ev.č. Městská část Účel
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85

Přední 

Kopanina

Oprava propadlé vozovky v ul. Do Roklí vč. úpravy 

křižovatky 400 400

86 Řeporyje Rekonstrukce hřiště ZŠ vč. výměny povrchu 2 000 1 500

87 Řeporyje

Projektová dokumentace pro ÚR a SP - rozšíření 

kapacity ZŠ a přístavbu tělocvičny 1 400 1 000

89 Satalice Rekonstrukce č.p. 51  - dům seniorů 1 075 1 075

88 Satalice Rekonstrukce štítových zdí nové a staré části ZŠ 578 500

90 Slivenec

Energeticky pasivní přístavba MŠ a tělocvičny ZŠ a 

MŠ - Slivenec 19 000 15 000

91 Suchdol Rozšíření prostor pro výuku 1. st. ZŠ Mikoláše Alše 4 040 4 040

92 Suchdol

Rozšíření venkovních prostor pro výuku v ZŠ 

Mikoláše Alše 1 850 0

94 Štěrboholy Přestavba ZŠ 30 000 5 000

93 Štěrboholy Výstavba MŠ systémem obytných modulů 3 000 3 000

96 Troja Oprava střechy ZŠ Trojská 110 1 300 1 300

95 Troja Oprava obvod. zdí zahrady a hřiště MŠ 4 300 0

97 Újezd Výstavba MŠ v ul. Formanská 30 400 15 000

98 Újezd Výstavba dětského hřiště u MŠ Vodňanská 900 0

99 Velká Chuchle Rozšíření MŠ - přestavba přízemí 4 367 3 000

100 Velká Chuchle Rozšíření ZŠ Charloty Masarykové 27 160 10 000

101 Vinoř Vybudování variabilní MŠ - dokončení 6 000 5 000

102 Vinoř Rekonstrukce nebytových prostor na 3 třídy ZŠ 5 000 5 000

103 Zbraslav ZŠ Vladislava Vančury - oprava hydroizolace 4 600 4 600

104 Zbraslav Příspěvek na provoz Pečovatelské služby 600 0

105 Zličín MŠ v Hevlínské - výstavba nové MŠ 25 000 10 000

106 Zličín Nová ZŠ u sportovního hřiště (přes OTV) 80 000 0

483 379 204 330

1 007 352 400 000CELKEM   MČ HMP

Celkem Praha MČ 23 - 57



Sumarizace požadavků MČ HMP na dotaci z rozpočtu 

hl. m. Prahy v r. 2015 a návrh na poskytnutí dotací 

v tis. Kč

Požadavky MČ / návrh na poskytnutí 

dotací

Požadavky r. 2015  

sumarizace

Návrh na poskytnutí 

dotace 

Investice MŠ 245 285 148 400

Neinvestiční MŠ 43 300 3 000

Investice ZŠ 489 762 196 100

Neinvestiční ZŠ 29 810 11 160

Celkem investice školství 735 047 344 500

Celkem neinvestiční školství 73 110 14 160

Celkem oblast školství 808 157 358 660

Investice sociální oblast 41 575 13 075

Neinvestiční sociální oblast 17 771 5500

Celkem sociální oblast 59 346 18 575

Investice ostatní oblasti 137 449 21 665

Neinvestice ostatní oblasti 2 400 1 100

Celkem ostatní oblasti 139 849 22 765

Celkem investice 914 071 379 240

Celkem neinvestiční 93 281 20 760

Celkem požadavky / celkem návrh 1 007 352 400 000



Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 583 

ze dne  24.3.2015 

k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl.m. Prahy městským částem hl.m. Prahy 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  
1.  se sníženým rozpočtu běžných výdajů hl.m. Prahy v kap. 1016, odpa 6409, pol. 

5901 - rezerva pro MČ ve výši 150.000 tis. Kč a zvýšením výdajů vlastního hl.m. 
Prahy odpa 6330, pol. 5347 ve stejné výši v souvislosti s poskytnutím účelových 
dotací městským částem hl.m. Prahy 

2.  se snížením rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy v kap. 1016, odpa 6409, pol. 
6901 - MČ - investiční rezerva (č. akce 42466) ve výši 150.000 tis. Kč a zvýšením 
výdajů vlastního hl.m. Prahy odpa 6330, pol. 5347 ve stejné výši v souvislosti s 
poskytnutím účelových dotací městským částem hl.m. Prahy 

3.  se sníženým rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy v kap. 0222, odpa 2321, pol. 
6121 na akci Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově (č. akce 
6963) ve výši 50.000 tis. Kč a navýšením rozpočtu výdajů vlastního hl.m. Prahy 
odpa 6330, pol. 5347 ve stejné výši v souvislosti s poskytnutím účelových dotací 
městským částem hl.m. Prahy 

4.  se snížením rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy v kap. 0322, odpa 2212, pol. 
6121 na akci MO Špejchar - Pelc/Tyrolka (č. akce 0079) ve výši 50.000 tis. Kč a 
zvýšením rozpočtu výdajů vlastního hl.m. Prahy odpa 6330, pol. 5347 ve stejné výši 
v souvislosti s poskytnutím účelových dotací městským částem hl.m. Prahy 

5.  s poskytnutím účelových investičních dotací z rozpočtu hl.m. Prahy (odpa 6330, pol. 
5347) městským částem hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

6.  s poskytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl.m. Prahy (odpa 6330, 
pol. 5347) městským částem hl.m. Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 



I I .   u k l á d á  
1.  náměstkyni primátorky Kislingerové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení ke 
schválení 

Termín: 26.3.2015 
 

 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstkyně primátorky Kislingerová  
Tisk: R-17227  
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Na vědomí: odborům MHMP  
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