
  

 

veřejná podoba 
 
 

Podklady k jednání byly vytvořeny pomocí programu TED® 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

PODKLADY 
k 15. jednání 

Výboru finančního ZHMP 

konaného dne 

25. 4. 2016 
 



                                     
                                      HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

 
    

 
 

TED® – Tvorba a Evidence Dokumentů PROGRAM jednání Výboru finančního ZHMP 
  

Výbor finanční ZHMP 

 

Program 15. jednání 
Výboru finančního ZHMP konaného dne 25. 4. 2016 ve 14:00 hod. 

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
 

BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1.  Úvod   
1.1. T-VF-0192 Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP předseda Výboru 

finančního ZHMP 
 

1.2. T-VF-0193 Schválení programu jednání VF ZHMP předseda Výboru 
finančního ZHMP 

 

1.3. T-VF-0194 Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP předseda Výboru 
finančního ZHMP 

 

2. T-VF-0195 Problematika participativního rozpočtování náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

Ing. Zdena 
Javornická, 
zástupkyně 
ředitele MHMP 
pro Sekci finanční 
a správy majetku  

3. T-VF-0196 Poskytnutí účelové investiční dotace městské 
části Praha - Ďáblice z rozpočtu hlavního města 
Prahy na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

Ing. Zdena 
Javornická, 
zástupkyně 
ředitele MHMP 
pro Sekci finanční 
a správy majetku  

4. T-VF-0197 Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
hl. m. Prahy z neúčelové rezervy - kap. 1016 MČ 
Praha - Zličín 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

Ing. Zdena 
Javornická, 
zástupkyně 
ředitele MHMP 
pro Sekci finanční 
a správy majetku  

5. T-VF-0198 Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy z 
roku 2015 a let minulých a jejich využití ke 
stejnému účelu v roce 2016 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

Ing. Zdena 
Javornická, 
zástupkyně 
ředitele MHMP 
pro Sekci finanční 
a správy majetku  

6. T-VF-0199 Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 
- Libuš z rozpočtu hlavního města Prahy 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

Ing. Zdena 
Javornická, 
zástupkyně 
ředitele MHMP 
pro Sekci finanční 
a správy majetku  

7.  Různé   
 



 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zařazen na:  
Bod jednání:  

Číslo tisku: 

25. 4. 2016 
1.1. 

T-VF-0192 

Výbor finanční ZHMP 

Materiál k projednání 
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Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

Materiál předkládá: předseda Výboru finančního ZHMP 
 

 
 
 
Návrh usnesení: 

Výbor finanční ZHMP    
I.  schvaluje 

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 25. 4. 2016 člena/členku 
Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana/paní 
 

Přílohy: 

  
  

Zpracoval: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zařazen na:  
Bod jednání:  

Číslo tisku: 

25. 4. 2016 
1.2. 

T-VF-0193 

Výbor finanční ZHMP 

Materiál k projednání 
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Schválení programu jednání VF ZHMP 

Materiál předkládá: předseda Výboru finančního ZHMP 
 

 
 
 
Návrh usnesení: 

Výbor finanční ZHMP    
I.  schvaluje 

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 25. 4. 2016 v předloženém znění 
 

Přílohy: 

  
  

Zpracoval: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zařazen na:  
Bod jednání:  

Číslo tisku: 

25. 4. 2016 
1.3. 

T-VF-0194 

Výbor finanční ZHMP 

Materiál k projednání 
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Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

Materiál předkládá: předseda Výboru finančního ZHMP 
 

 
 
 
Návrh usnesení: 

Výbor finanční ZHMP    
I.  bere na vědomí 

zápis z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 22. 2. 2016 v předloženém znění 
 

Přílohy: 

 Příloha č.1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Zápis z jednání Výboru finančního ZHMP 
  

Zpracoval: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP 
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 13. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 22. 2. 2016 ve 14:00 hod. 

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, MBA, RNDr. Jana Plamínková, Ing. Jiří Haramul, Ing. Jiří Hrabák, PhDr. Lukáš 

Kaucký, Viktor Mahrik, Ing. Ondřej Martan, Radomír Nepil, Ing. Jiří Nouza, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Omluveni:   

Nepřítomni:   

Hosté: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky hl.m. Prahy, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně 
ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku , Ing. Jarmila Melkesová, ředitelka UCT MHMP, Ing. 
Radek Svoboda, ředitel SVM MHMP   

Jednání řídil: JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, MBA, předseda Výboru finančního ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání se zúčastnili také zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, zástupci sdělovacích prostředků, veřejnost a Ing. P. Hejný - 
vedoucí auditorského týmu a partner auditorské společnosti NEXIA AP, a.s. 

Čas zahájení: 14:04 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP 

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

2. Dílčí přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za rok 2015 

3. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Zbraslav na úhradu 
bezdůvodného obohacení za využívání objektu MŠ Matjuchinova 

4. Úprava v rámci schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 

5. Poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 

6. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
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Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný a 
navrhl ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP pana Ing. J. Haramula. 

Usnesení č. U-VF-0112 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 22. 2. 2016 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Ing. Jiřího Haramula 

pro:5 proti:0 zdržel:0 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, představil přítomným program jednání VF ZHMP. Vzhledem k tomu, 
že nebyly k programu žádné připomínky, ani pozměňovací návrhy, dal hlasovat o předloženém programu jednání. 

Usnesení č. U-VF-0113 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 22. 2. 2016 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Na závěr úvodu vyzval předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, k doplnění či připomínkám k zápisu z jednání z 
minulého zasedání VF ZHMP, konaného dne 25. 1.  2016. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil 
ihned k hlasování o usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0114 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

zápis z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 25. 1. 2016 v předloženém znění 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Dílčí přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za rok 2015 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu programu jednání a předal slovo V. 
Mahrikovi, který představil důvody pro požadavek Pirátské strany k projednání závěrů a náprav vyplývajících z dílčího 
přezkoumání hospodaření hl. m. Prahy za rok 2015. Zejména zdůraznil potřebu konkrétních opatření k nápravě 
nálezů vyplývajících z auditní zprávy spolu s potřebou akčního plánu vyplývajícího ze zprávy auditora.  
Členům VF ZHMP byl v průběhu jednání VF ZHMP rozdán k dispozici materiál "Zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření hlavního města Prahy za rok 2015", vyhotovený společnostní NEXIA AP, a.s. 
Dále v úvodu vystoupil Ing. P. Paneš, Ph.D., a technicky se vyjádřil k části podnětu zastupitele Mgr. Bc. J. Michálka, 
která se týkala konstatování o opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2014. Na základě § 12 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. zasílá hl. m. Praha MFČR do 
15 dnů po projednání Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření hl. m. Prahy. Zpráva za rok 
2014 byla v Zastupitelstvu hl. m. Prahy projednána dne 18. 6. 2015 a zaslána MFČR datovou zprávou ze dne 29. 6. 
2015. Další povinností hl. m. Prahy je přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků, což bylo splněno úkolem Rady 
hl. m. Prahy ředitelce MHMP (a žádostí starostům městských částí hl. m. Prahy), obsaženým v usnesení Rady hl. m. 
Prahy č. 1260 ze dne 2. 6. 2015 (projednání Zprávy). Tato skutečnost byla sdělena MFČR rovněž v termínu s výše 
uvedenou datovou zprávou. Realizace nápravných opatření byla uložena Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 
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8/35 ze dne 18. 6. 2015 Radě hl. m. Prahy, a to s termínem 31. 12. 2015. Vzhledem k tomuto termínu byla stanovena 
lhůta dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pro informování MFČR, a v podobě termínu dne 31. 1. 2016. Tato lhůta 
byla MFČR sdělena opět v termínu s výše uvedenou datovou zprávou. Konečně, datovou zprávou ze dne 28. 1. 2016 
hl. m. Praha informovalo MFČR o plnění přijatých opatření. 
Následně se na výzvu předsedy VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvíka, MBA, ujala slova Ing. Z. Javornická - zástupkyně 
ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci finanční a správy majetku, která velmi podrobně přiblížila situaci v 
hospodaření hl. m. Prahy a zdůraznila, že na odstranění zjištěných závad, popsaných v předběžné zprávě auditora za 
rok 2015, se velmi intenzivně pracuje. A to jak na odstranění historických nesprávností, tak na nastavení systému 
tak, aby se situace již neopakovala. Zdůraznila, že počet zjištění má klesající tendenci, avšak nelze se v současné době 
opřít o informační systém a proto je mnohé nutné zadávat ručně, tedy nelze vyloučit lidské pochybení. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval a předal slovo zástupci auditora NEXIA AP, a.s., Ing. P. 
Hejnému. Ten stručně informoval přítomné o dílčí zprávě za rok 2015 s tím, že nedostatky jsou odstraněny nebo 
odstraňovány. Na závěr ke slovům Ing. P. Paneše, Ph.D., uvedl, že MFČR jako nadřízený orgán navrhovaný postup 
náprav chyb a nedostatků akceptovalo. 
Dále dostala slovo Ing. J. Melkesová - ředitelka odboru účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s 
postupem dílčího přezkumu hospodaření. Zdůraznila, že nelze spoléhat jen na ruční účtování a stále častěji vyvstává 
potřeba skutečně kvalitního informačního systému, který v současné době chybí. Informovala přítomné o 
dlouhodobých úkolech navazujících právě na závěry vyplývajích z předběžné zprávy NEXIA AP, a.s. 
Na závěr prologu vyzval předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ke slovu ředitele odboru evidence, správy a 
využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy Ing. R. Svobodu. Ing. R. Svoboda sdělil přítomným konkrétní postupy 
přístupu ke správě majetku hl. m. Prahy, které jsou ve spolupráci s dalšími odbory Magistrátu hl. m. Prahy uváděny v 
činnost tak, aby se do budoucna neopakovaly některé nálezy auditora a předešlo se případným novým nedostatkům.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za obsáhlá úvodní slova a otevřel diskuzi. Do té se přihlásil 
Ing. O. Martan. V. Mahrik, Ing. Z. Javornická, Ing. J. Haramul a Ing. R. Svoboda. V diskuzi byly probírány praktické 
případy a byla vyjadřována nespokojenost se stávajícím informačním systémem, a to včetně ceny podpory jeho 
uživatelů. Bylo požadováno konkrétní vysvětlení přijatých opatření spolu s tím, zda jsou plněny termíny ve zprávě 
uvedené. Na závěr bylo opakovaně presentováno, že na opravě stávajících chyb se velmi usilovně pracuje, stejně tak 
jako na předcházení novým nesprávnostem. 

Usnesení č. U-VF-0115 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o dílčím přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za rok 2015 

I I .   ž á d á  

ředitelku MHMP, aby pokračovala v zajištění odstranění zjištění - chyb, vyplývajících z výsledků přezkoumámí 
hospodaření vlastního hlavního města Prahy za rok 2014 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Zbraslav na úhradu 
bezdůvodného obohacení za využívání objektu MŠ Matjuchinova 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k třetímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. 
- náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta představila VF ZHMP a podrobně seznámila přítomné s předloženým 
tiskem, týkajícím se poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu bezdůvodného obohacení za využívání 
objektu MŠ Matjuchinova.  
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
nikdo nepřihlásil, dal tedy hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0116 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4094 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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4. Úprava v rámci schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. 
- náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta přítomné krátce seznámila s předloženou  úpravou v rámci schváleného 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásil Ing. O. Martan s krátkým upřesňujícím dotazem, který zodpověděl Ing. P. Paneš, Ph.D. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, dal poté hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0117 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4102 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. 
- náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta přítomné velmi podrobně seznámila s tiskem, obsahujícím poskytnutí 
účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy. Popsala přítomným celou 
genezi předloženého materiálu, stejně jako kritéria, dle kterých byly jednotlivé žádosti dvoustupňově posuzovány. 
Poděkovala odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy za velmi pečlivou přípravu materiálů pro konečné rozhodování. 
Na závěr informovala o navýšení celkové rozdělované částky (z 350 na 430 mil. Kč). 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se 
přihlásil V. Mahrik, Ing. O. Martan, Ing. Z. Javornická, R. Nepil a Ing. P. Paneš, Ph.D. V diskuzi byl kladně přijímán 
současný přístup hl. m. Prahy k městským částem. Bylo však zároveň požadováno, aby byl materiál průhlednější, a to 
i v případném doplnění podrobných zdůvodnění podpory jednotlivých projektů. Na závěr byl zdůvodňován a 
vysvětlován stávající postup. 
Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, dal poté hlasovat o upraveném návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0118 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk Z-4158 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 
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6. Různé 

 

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel poslední bod jednání, do kterého se s krátkou informací o 
připravovaném tisku Z-4126 přihlásil Ing. P. Paneš, Ph.D.  

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, následně poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání VF ZHMP. 

Čas ukončení: 15:07 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jiří Haramul, určený člen ZHMP - ÚPD  

Zapsal: Ing. Martin Bernášek, MHMP - ROZ MHMP   

JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, MBA 
předseda Výboru finančního ZHMP 

 
 
 
 

Ing. Patrik Paneš, Ph.D. 
tajemník Výboru finančního ZHMP 

 



 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zařazen na:  
Bod jednání:  

Číslo tisku: 

25. 4. 2016 
2. 

T-VF-0195 

Výbor finanční ZHMP 

Materiál k projednání 
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Problematika participativního rozpočtování 

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová 
 

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku 

  
 
 
Návrh usnesení: 

Výbor finanční ZHMP    
I.  bere na vědomí 

tisk Z-4277 v předloženém znění 
 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-4277 
(VEŘEJNÉ) 
  

Zpracoval: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Informace 

k problematice participativního rozpočtování 

 

Rada HMP přijala dne 22.3. 2016 usnesení č. 603, které je obsaženo v příloze č. 1 k této 
informaci. 

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého 
města, obce či městské části. V jejich ročních rozpočtech je pro tento účel vymezena  část 
finančních prostředků, obyvatelé pak podávají návrhy a např. formou hlasování rozhodují 
o tom, co by se za tyto peníze mělo ve městě, obci či městské části  vylepšit. 

Jak je z výše uvedené definice zřejmé, čím blíže je tato možnost občanovi nabídnuta, tím lépe 
–na co nejmenší organizační složce města existuje největší znalost o jejích potřebách. Proto 
Rada HMP schválila, aby byly podpořeny z rozpočtu hl.m. Prahy ty MČ HMP, které formu 
participativního rozpočtu  účast na spoluřízení městské části svým občanům nabízejí. 

V současné době se o zavedení participativního rozpočtování pokoušejí MČ Praha 3, Praha 7 
a Praha 10. 

Proces realizace podpory ze strany HMP bude probíhat v rámci tzv. finančního vypořádání – 
příslušná MČ doloží, že v průběhu roku v rámci participativního rozpočtování vynaložila 
konkrétní objem finančních prostředků a ze strany HMP jí bude poskytnuta dotace ve výši 
50% vynaložených prostředků max. však 5 mil. Kč ročně.  

 

  



Příloha č. 1 
 
 
 
 

Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 603 

ze dne  22.3.2016 

k problematice participativního rozpočtování 
 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   k o n s t a t u j e ,  ž e  
vítá snahu MČ HMP zapojit do řízení MČ HMP aktivity občanů v podobě participativního 
rozpočtování 

I I .   r o z h o d u j e  
o podpoře MČ HMP majících ve svých rozpočtech výdaje určené na participativní 
financování aktivit vzniklých na základě návrhů občanů  formou finančního příspěvku - 
dotace z rozpočtu HMP ve výši 50 % finanční částky vynaložené příslušnou MČ HMP, 
max. však ve výši 5 mil. Kč/1 MČ HMP ročně 

I I I .   s c h v a l u j e  
vytvoření rozpočtové rezervy v kap. 1016 (MČ HMP -  participativní rozpočet) určené ke 
krytí dotací MČ HMP pro rok 2016 dle bodu II. tohoto usnesení ve výši 20 mil. Kč na vrub 
dočasně volných finančních zdrojů HMP 



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

1.  zapracovat do návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 2017 rezervu dle bodu III. 
tohoto usnesení ve výši 50 mil. Kč 

Termín: 31.8.2016 

2.  informovat starosty MČ HMP o tomto usnesení 
Termín: 25.3.2016 

3.  informovat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o tomto usnesení 
Termín: 31.3.2016 

2.  MHMP - ROZ MHMP 
1.  realizovat bod III. tohoto usnesení 

Termín: 25.3.2016 

 

 
Adriana Krnáčová 

primátorka hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstkyně primátorky Kislingerová  
Tisk: R-21287  
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zařazen na:  
Bod jednání:  

Číslo tisku: 

25. 4. 2016 
3. 

T-VF-0196 

Výbor finanční ZHMP 

Materiál k projednání 
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Poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Ďáblice z 
rozpočtu hlavního města Prahy na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 

spolufinancování projektů EU/EHP 

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová 
 

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku 

  
 
 
Návrh usnesení: 

Výbor finanční ZHMP    
I.  doporučuje 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4196 v předloženém znění 
 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-4196 
(VEŘEJNÉ) 
  

Zpracoval: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
MHMPXOZLQNFD    

   zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 
    dne: 31.3.2016 
    
      
 

Úvod provádí: 
náměstkyně primátorky Kislingerová 
 

 

 
Předkládá:            
Rada HMP  
 
 
 

 

M a t e r i á l  k  p r o j e d n á n í  
 
 
 
 
 
 
 
  

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Ďáblice z rozpočtu 
hlavního města Prahy na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

 
Obsah materiálu: 
1. Návrh usnesení 
2. Důvodová zpráva 
3. Příloha č.1 k důvodové zprávě 
4. Příloha č.2 k důvodové zprávě 
5. Příloha č.3 k důvodové zprávě - Usnesení Rady HMP 
  

Předklad na základě: 
usnesení Rady HMP č. 495 ze dne 8. 3. 2016 
 
Zpracoval:           
zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku 
Eva Blažková, MHMP - ROZ MHMP 
 

  

 

Z-4196 



Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo  

ze dne  31.3.2016 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Ďáblice z rozpočtu 
hlavního města Prahy na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  snížení rozpočtu kapitálových výdajů hlavního města Prahy na rok 2016 v kapitole 

1016 (odpa 6409, pol. 6901, č. akce 42584) - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP ve výši 3.405.564 Kč (rozpočtově 3.405,5 tis. Kč) 

2.  navýšení objemu rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2016 v kapitole 
0416, odpa 6330, pol. 5347 a poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha - 
Ďáblice na spolufinancování projektů podpořených ze SFŽP v rámci Operačního 
programu Životní prostředí ve výši 2.751.136 Kč (rozpočtově 2.751,1 tis. Kč) na akci 
č. 10274 - Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 17 a ve výši 654.428 Kč 
(rozpočtově 654,4 tis. Kč) na akci č. 10294 - Zateplení, výměna oken šaten SK 
Ďáblice 

I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 5.4.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-4196  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Důvodová zpráva 
 

 
 
 
 
Starosta městské části Praha – Ďáblice se obrátil na hlavní město Prahu se žádostí o 
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy z rezervy na spolufinancování 
projektů EU/EHP na projekt – MČ Praha – Ďáblice – Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 
17, k němuž bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
115D222005065 ze dne 2. 12. 2015 a na projekt Zateplení, výměna oken SK Ďáblice, 
k němuž bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
115D222006630 ze dne 21. 10. 2015. Tyto projekty jsou financovány v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast 
podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblast. 
 
Cílem projektů je komplexní zateplení objektů a výměna oken. Projekt přinese úsporu energií 
a bude mít pozitivní dopad na životní prostředí snížením emisí.  
 
Zastupitelstvu hlavního města Prahy se navrhuje schválit, poskytnutí investiční účelové 
dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2016 z kapitoly 1016 (§ 6409) – rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP na akce MČ Praha – Ďáblice – Zateplení a výměna oken 
ZŠ U Parkánu 17 a Zateplení, výměna oken SK Ďáblice ve výši 100 % vlastních finančních 
prostředků vložených do projektů městskou částí tj. ve výši 3 405 564 Kč. Městská část Praha 
- Ďáblice nedisponuje volnými finančními prostředky v důsledku probíhající přístavby a 
přestavby ZŠ U Parkánu, kterou navštěvují i žáci z městské části Praha – Březiněves.  
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Žádost MČ Praha – Ďáblice, Rozhodnutí MŽP ze dne 2. 12. 2015 
2. Žádost MČ Praha – Ďáblice, Rozhodnutí MŽP ze dne 21. 10. 2015 
3. Usnesení RHMP č. 495 ze dne 8. 3. 2016 

 





























Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 495 

ze dne  8.3.2016 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Ďáblice z rozpočtu 
hlavního města Prahy na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  
1.  se snížením rozpočtu kapitálových výdajů hlavního města Prahy na rok 2016 v 

kapitole 1016 (odpa 6409, pol. 6901, č. akce 42584) - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP ve výši 3.405.564 Kč (rozpočtově 3.405,5 tis. Kč) 

2.  s navýšením objemu rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2016 v kapitole 
0416, odpa 6330, pol. 5347 a poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha - 
Ďáblice na spolufinancování projektů podpořených ze SFŽP v rámci Operačního 
programu Životní prostředí ve výši 2.751.136 Kč (rozpočtově 2.751,1 tis. Kč) na akci 
č. 10274 - Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 17 a ve výši 654.428 Kč 
(rozpočtově 654,4 tis. Kč) na akci č. 10294 - Zateplení, výměna oken šaten SK 
Ďáblice 

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

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2016 

 

 
Adriana Krnáčová 

primátorka hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstkyně primátorky Kislingerová  
Tisk: R-20979  
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zařazen na:  
Bod jednání:  

Číslo tisku: 

25. 4. 2016 
4. 

T-VF-0197 

Výbor finanční ZHMP 

Materiál k projednání 
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Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z neúčelové 
rezervy - kap. 1016 MČ Praha - Zličín 

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová 
 

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku 

  
 
 
Návrh usnesení: 

Výbor finanční ZHMP    
I.  doporučuje 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4230 v předloženém znění 
 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-4230 
(VEŘEJNÉ) 
  

Zpracoval: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
MHMPXOZLQTPT    

   zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 
    dne: 31.3.2016 
    
      
 

Úvod provádí: 
náměstkyně primátorky Kislingerová 
 

 

 
Předkládá:            
Rada HMP  
 
 
 

 

M a t e r i á l  k  p r o j e d n á n í  
 
 
 
 
 
 
 
  

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z neúčelové rezervy - 
kap. 1016 MČ Praha - Zličín 

 
Obsah materiálu: 
1. Návrh usnesení 
2. Důvodová zpráva 
3. Příloha č. 1 k důvodové zprávě 
4. Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
5. Usnesení Rady HMP 
  

Předklad na základě: 
usnesení RHMP č. 559 ze dne 15. 3. 2016 
 
Zpracoval:           
zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku 
Mgr. Jaroslava Trávničková, MHMP - ROZ MHMP 
 

  

 

Z-4230 



Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo  

ze dne  31.3.2016 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z neúčelové rezervy 
- kap. 1016 MČ Praha - Zličín 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
snížení rozpočtu kapitálových výdajů hlavního města Prahy na rok 2016 v kapitole 1016, 
odpa 6409, pol. 6901 na akci č. 42467 ve výši 10.000 tis. Kč a současně navýšení 
rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2016 odpa 6330, pol. 5347 ve výši 
10.000,0 tis. Kč a poskytnutím účelové investiční dotace městské části MČ Praha - Zličín 
ve výši 10.000,00 tis. Kč na akci č. 42467 "MŠ v Hevlínské" 

I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 5.4.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-4230  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Důvodová zpráva 

 
Na území MČ Praha – Zličín je pouze jedna mateřská škola s kapacitou 112 dětí, vzhledem k 
počtu žádostí o přijetí je tato kapacita nedostatečná. 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 
MČ Praha – Zličín požádala o dotaci na výstavbu nové MŠ v Hevlínské.  Na základě toho 
byla v roce 2015 poskytnuta MČ účelová investiční dotace ve výši  10 000,00 tis. Kč na akci 
MŠ v Hevlínské – výstavba nové MŠ. MČ dále obdržela na realizaci akce dar od developera 
CENTRAL GROUP, a.s ve výši 14 200,00 tis. Kč. 30 000,00 tis. Kč z celkové části zůstává 
stále nepokryto. Tyto finanční prostředky není MČ schopna pokrýt z vlastních zdrojů, proto 
MČ Praha – Zličín požádala o poskytnutí dotace v souladu se schválenými Pravidly pro 
poskytování dotací z rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy. 
ZHMP schválilo usnesením č. 14/23 ze dne 25. 2. 2016 poskytnutí účelových investičních 
dotací pro téměř všechny městské části. Pro MČ Praha – Zličín nebyly vyčleněny žádné 
finanční prostředky a proto si MČ podala žádost o znovuprojednání své žádosti. 
 
Po opětovném posouzení žádosti je předkládán Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení návrh 
na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 z kapitoly 1016, 
odd. par. 6409, pol. 6901 – rezervy na akci č. 42467 „MŠ v  Hevlínské“ ve výši  
10 000,0 tis. Kč. 
 

 

 

 









Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 559 

ze dne  15.3.2016 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z neúčelové rezervy - 
kap. 1016 MČ Praha - Zličín 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  
se snížením rozpočtu kapitálových výdajů hlavního města Prahy na rok 2016 v kapitole 
1016, odpa 6409, pol. 6901 na akci č. 42467 ve výši 10.000 tis. Kč a současně s 
navýšením rozpočtu výdajů hlavního města Prahy na rok 2016 odpa 6330, pol. 5347 ve 
výši 10.000,00 tis. Kč a poskytnutím účelové investiční dotace městské části Praha - 
Zličín ve výši 10.000,00 tis. Kč na akci č. 42467 "MŠ v Hevlínské" 

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

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2016 

 

 
Adriana Krnáčová 

primátorka hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstkyně primátorky Kislingerová  
Tisk: R-21131  
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zařazen na:  
Bod jednání:  

Číslo tisku: 

25. 4. 2016 
5. 

T-VF-0198 

Výbor finanční ZHMP 

Materiál k projednání 
 
  
  

 

TED 8.0.5.2 Strana 1 
 

 

Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací 
hlavního města Prahy z roku 2015 a let minulých a jejich využití ke stejnému 

účelu v roce 2016 

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová 
 

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku 

  
 
 
Návrh usnesení: 

Výbor finanční ZHMP    
I.  doporučuje 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4225 v předloženém znění 
 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-4225 
(VEŘEJNÉ) 
  

Zpracoval: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
MHMPXOZLQSZM    

   zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 
    dne: 31.3.2016 
    
      
 

Úvod provádí: 
náměstkyně primátorky Kislingerová 
 

 

 
Předkládá:            
Rada HMP  
 
 
 

 

M a t e r i á l  k  p r o j e d n á n í  
 
 
 
 
 
 
 
  

k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního 
města Prahy z roku 2015 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2016 

 
Obsah materiálu: 
1. Návrh usnesení 
2. Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP 
3. Důvodová zpráva 
4. Příloha č.1 k důvodové zprávě - Usnesení Rady HMP 
  

Předklad na základě: 
usnesení RHMP č. 561 ze dne 15. 3. 2016 
 
Zpracoval:           
zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku 
Ing. Ivana Skokanová, MHMP - ROZ MHMP 
 

  

 

Z-4225 



Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo  

ze dne  31.3.2016 

k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací 
hlavního města Prahy z roku 2015 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 

2016 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
ponechání nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního 
města Prahy z roku 2015 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2016 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 5.4.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-4225  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 31. 3. 2016

v Kč
CELKEM

Číslo
akce

Kapitola: 02 - Městská infrastuktura
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková
LESY HMP 0006573 SZNR 642 000,00 642 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 642 000,00 642 000,00

Správce: 0011 - Jan Wolf
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY 0006937 Infrastruktura 834 095,66 834 095,66
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY 0006938 Návštěvnická vybavenost 1 263 298,34 1 263 298,34
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 0006826 Technické zázemí 9 463 950,00 9 463 950,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 0042123 Pavilon goril - nový 1 100 148,00 1 100 148,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12 661 492,00 12 661 492,00

Celkem kapitola: 02 - Městská infrastruktura 0,00 0,00 0,00 0,00 13 303 492,00 13 303 492,00

Kapitola: 03 - Doprava
Správce: 0014 - Petr Dolínek
TSK HMP 0042223 Nákup vozidel v rámci správy ZPS 78 361,29 0,00 78 361,29

0,00 0,00 0,00 78 361,29 0,00 78 361,29

Celkem kapitola: 03 - Doprava 0,00 0,00 0,00 78 361,29 0,00 78 361,29

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport
Správce: 0005 - Petr Dolínek
GYM. ARABSKÁ  P6 0042766 Rekonstrukce počítačové sítě 106 134,00 106 134,00
GYM. NA PRAŽAČCE  P3 0042669 Rekonstrukce tělocvičny 1 130 810,00 1 130 810,00
GYM. NA ZATLANCE  P5 0042763 Rekonstrukce kotelny 1 502 250,00 1 502 250,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0042330 Rekonstrukce stropu tělocvičny 2 444 696,50 0,00 2 444 696,50
GYM. ŠPITÁLSKÁ  P9 0042643 Rek.elektrického vedení a osvětlení 138 578,00 138 578,00
MŠ SPEC.  ZŠ PRAKT. ZŠ SPEC.BÁRTLOVA P9 0042748 Rek.rozvodů ústř.topení a vody v pavil.A a D 2 000 432,50 2 000 432,50
OA HEROLDOVY SADY  P10 0042747 Rekonstrukce sociálního zařízení 1 605 505,00 1 605 505,00
OA ČSL.RESSLOVA 5  P2 0042764 Rek.šaten a úpr.vstupu do objektu 1 556 535,00 1 556 535,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 0042654 Vybudování trafostanice 400 kVA 148 595,00 148 595,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1 0042646 Pořízení hrotového soustruhu,dovybav.učebny 52 753,13 52 753,13

rok 2013 rok 2014

Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem

rok 2015

Návrh na ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2015 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2016

Kapitálové výdaje

Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem

Správce: 0011 - Jan Wolf celkem

k ponecháníOrganizace Název akce rok 2011 rok 2012
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CELKEM
Číslo
akce

rok 2013 rok 2014 rok 2015

Kapitálové výdaje

k ponecháníOrganizace Název akce rok 2011 rok 2012

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1 0042681 Obnova vnitřního vybavení školy 92 984,98 92 984,98
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2 0042793 Rek.havarijního stavu oken - 1. etapa 1 971 207,00 1 971 207,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1 0042746 Rekonstrukce sociálních zařízení 2 051 738,00 2 051 738,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  P9 0006879 Výstavba tělocvičny-V.et. 2 323 900,00 0,00 2 323 900,00
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH  P4 0042734 Pořízení velkoplošné CNC formátovací pily 713 900,00 713 900,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P3 0042761 Rek.prostor oddělení tvorby hraček 1 947 514,00 1 947 514,00
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ  P10 0042749 Elektronické zabezpečení vstupů 295 100,00 295 100,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4 0042619 Rek.vzduchotechn.pro tělocvičnu a kinosál 1 795 000,00 1 795 000,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4 0042707 Rekonstrukce multifunkčního hřiště 1 210 000,00 1 210 000,00
ZUŠ BOTEVOVA  P4 0042759 Revitalizace zahrady 2 088 483,00 2 088 483,00
ZUŠ K BRANCE  P5 0042680 Rekonstrukce fasády 17 010,00 17 010,00
ZUŠ ŠIMÁČKOVA  P7 0042656 Rek.ležatých rozvodů a soc.zařízení 2 159 300,00 2 159 300,00
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU  P2 0042463 Rekonstrukce víceúčelového hřiště 74 804,00 0,00 74 804,00

0,00 0,00 0,00 4 843 400,50 22 583 829,61 27 427 230,11

Správce: 0011 - Jan Wolf
HOBBY CENTRUM 4  P4 0042609 Vybavení volnočas.areálu Vltavanů 229,P4 751 720,95 751 720,95
Správce: 0011 - Jan Wolf celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 751 720,95 751 720,95

Celkem kapitola: 04 - Školství, mládež a sport 0,00 0,00 0,00 4 843 400,50 23 335 550,56 28 178 951,06

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ 0042510 Rekonstrukce OVD 720 374,00 720 374,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ .PÉČE P9 0041398 Rek.stoupaček 4 786 392,90 0,00 0,00 4 786 392,90
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ .PÉČE P9 0042151 Rek.sociálních zařízení na pokojích pacientů 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ .PÉČE P9 0042512 Rek.světelných okruhů na pokojích pacientů 2 880 000,00 2 880 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA 0042507 Rekonstrukce kotelny v budově 1 695 400,00 1 695 400,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP 0042508 Komunikační a dohledový systém 8 000 000,00 8 000 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP 0042509 Dodávka integrace rds Pegas (matra) 4 235 427,00 4 235 427,00

0,00 0,00 4 786 392,90 3 500 000,00 17 531 201,00 25 817 593,90

Správce: 0005 - Petr Dolínek
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAHA 0010177 EU-Kompletní zateplení azylových domů-objekt Šro 2 420,00 177 294,00 179 714,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAHA 0042336 Stavba nízkoprahového denního centra 5 967 459,00 0,00 5 967 459,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAHA 0042695 Rekon. střechy objektu Žilinská, P-4 1 282 000,00 1 282 000,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ 0042797 Záložní zdroj stř. Doubravčany 2 039 660,23 2 039 660,23
DOMOV SVOJŠICE 0042136 Výstavba opěrné zdi 6 050 000,00 6 050 000,00

Správce: 0005 - Petr Dolínek celkem

Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem
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CELKEM
Číslo
akce

rok 2013 rok 2014 rok 2015

Kapitálové výdaje

k ponecháníOrganizace Název akce rok 2011 rok 2012

DOMOV SVOJŠICE 0042540 Rek. vzduchotechniky a elektroinstalace v kuchyň.p 1 369 659,00 1 369 659,00
DOMOV SVOJŠICE 0042591 Rekonstrukce budovy ČOV 67 760,00 67 760,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA 0042544 Výstavba zádveří na západní straně Chaloupky 775 800,00 775 800,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA 0042545 Zastřešení otevřeného atria v Chaloupce 845 550,00 845 550,00
DOZP KYTLICE 0042779 Obnova kuchyňského zařízení 789 000,00 789 000,00
DOZP KYTLICE 0042780 Obnova prádelenského zařízení 200 100,00 200 100,00
DOZP LEONTÝN 0042785 Rek. chodníků 188 927,38 188 927,38
DOZP RUDNÉ U NEJDKU 0042546 Projekt a realizace odstranění bariér v budovách 600,00 600,00
DS DOBŘICHOVICE 0042295 Revitalizace cesty a vedl. objektů 4 751 500,00 0,00 4 751 500,00
DS DOBŘICHOVICE 0042536 Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice 5 704 165,00 5 704 165,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC 0042689 Pořízení a instalace 4ks autom. dveří 248 650,00 248 650,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC 0042796 Koupací polohovací křeslo 188 700,00 188 700,00
DS HORTENZIE 0042633 Evakuační výtah a únikové schodiště 4 445 446,25 4 445 446,25
DZR TEREZÍN 0042315 Rekonstrukce objektu Pražská 9 507 530,00 0,00 9 507 530,00
DZR TEREZÍN 0042526 Projekt. a realizace požární signalizace 300 000,00 300 000,00
DZR TEREZÍN 0042784 Pořízení multifunkční tlakové pánve 1 600 000,00 1 600 000,00
DpS BOHNICE 0042787 Poříz. praček 700 000,00 700 000,00
DpS CHODOV 0042538 Rekonstrukce kuchyně 663 900,00 663 900,00
DpS CHODOV 0042539 Rekonstrukce obvodového pláště budovy A 10 061 619,50 10 061 619,50
DpS CHODOV 0042777 Rek. rozvodů teplé vody 991 000,00 991 000,00
DpS CHODOV 0042778 Rekonstrukce koupelen v budově A a B 2 612 000,00 2 612 000,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0042690 Rek. koupelen a WC v obj. Thákurova 4 443 703,42 4 443 703,42
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0042788 Výměna dveří 1-4 NP v obj. Thákurova 1 745 780,00 1 745 780,00
DpS KOBYLISY 0042142 Záložní zdroj elektrické energie 46 231,66 46 231,66
DpS ĎÁBLICE 0042292 Rekonstrukce objektu Modřínova 8 569 905,40 0,00 8 569 905,40
DpS ĎÁBLICE 0042534 Vybud.šatny a provedení hydroizolace obj. B 1 993 407,50 1 993 407,50
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK 0042720 Mechanický zvedák, Setkání 100 000,00 100 000,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS 0042517 Výstavba budovy Palata II 875,00 875,00

0,00 0,00 0,00 28 798 814,40 49 631 828,94 78 430 643,34

Celkem kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 0,00 4 786 392,90 32 298 814,40 67 163 029,94 104 248 237,24

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch
Správce: 0007 - Jan Wolf
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0042553 Zastřešení dvora 2 262 356,00 2 262 356,00
DIVADLO POD PALMOVKOU 0042606 Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou 9 250,00 9 250,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0041273 Proved. kopie soklu sv. Borgiáše-KM 55 550,00 55 550,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0041421 Rek. Domu zahradníka-Trojský zámek 110 478,90 6 000 000,00 6 110 478,90
GALERIE HL.M.PRAHY 0041435 Rek.a restaurování-pomník M.J.Husa 885 900,00 885 900,00

Správce: 0005 - Petr Dolínek celkem

Stránka 3 z 5



CELKEM
Číslo
akce

rok 2013 rok 2014 rok 2015

Kapitálové výdaje

k ponecháníOrganizace Název akce rok 2011 rok 2012

GALERIE HL.M.PRAHY 0041590 Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce 212 959,70 0,00 212 959,70
GALERIE HL.M.PRAHY 0041713 Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM 206 611,57 206 611,57
GALERIE HL.M.PRAHY 0041874 Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám. 1 328 336,50 1 328 336,50
GALERIE HL.M.PRAHY 0041935 Výst. pomníku J.Palacha-Alšovo nábř. 400 845,18 400 845,18
GALERIE HL.M.PRAHY 0042153 Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek 4 356 218,05 4 356 218,05
GALERIE HL.M.PRAHY 0042554 Rek.a restaur.sousoší sv.J.Nepomuckého-Pohořelec 308 265,00 308 265,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0042556 Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zámek 106 977,00 106 977,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0042557 Rek.a restaur.sousoší sv.J.Křtitele-Maltézské nám. 368 400,00 368 400,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0042676 Rek. a restaur. prospektu tzv. Divadla Trojský zám 495 600,00 495 600,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0042677 Akviziční činnost - nákup uměleckých děl 136 790,00 136 790,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0042550 Dovybavení jevištní technologie 98 000,00 98 000,00
MINOR 0042265 Rek. zvuk. zařízení Velké scény 258 704,50 258 704,50
MINOR 0042772 Poříz.mechan.elektr.elevace na Malou scénu 1 729 500,00 1 729 500,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0007778 Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové 524 256,95 524 256,95
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042238 Protipovodňová opatření ve Vojtěchově 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042560 Rozšíření funkcionality programu Museion 106 000,00 106 000,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 0010226 NF-PRALIT-Záchrana a zpřístup.praž.židov.literatur 688 124,10 688 124,10
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 0041429 Výst. knihovny Petřiny 763 896,00 763 896,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 0042561 Rek.malého sálu-ústředí MKP 140 320,29 140 320,29
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 0042563 Poříz.generátoru-zálož.zdroje el.energie 10 377,00 10 377,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 0042799 Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pobyt.služby-ÚB 2 312 433,94 2 312 433,94
NKP VYŠEHRAD 0042565 Výst.veřejných WC 646 880,00 646 880,00
NKP VYŠEHRAD 0042566 Závlahový systém III 410 083,53 410 083,53
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA 0042369 Poříz.veletržního stánku 1 405 812,73 0,00 1 405 812,73

0,00 0,00 0,00 2 879 251,33 24 609 675,61 27 488 926,94

Celkem kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch 0,00 0,00 0,00 2 879 251,33 24 609 675,61 27 488 926,94

Kapitola: 07 - Bezpečnost
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY 0004655 Rekonstrukce areálu Dubeč 2 276 616,14 0,00 2 276 616,14
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY 0042157 SZNR 906 092,94 0,00 906 092,94
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY 0042673 Pořízení velkopl.projekční stěny 573 436,62 0,00 573 436,62

3 756 145,70 0,00 3 756 145,70

Celkem kapitola: 07 - Bezpečnost 0,00 0,00 0,00 3 756 145,70 0,00 3 756 145,70

Kapitola: 08 - Hospodářství

Správce: 0007 - Jan Wolf celkem

Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava celkem
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Správce: 0005 - Petr Dolínek
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0042571 Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova 37 192,00 37 192,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0042572 Hřbitov Nusle - rek. ohradní zdi III. etapa 613 528,00 613 528,00

0,00 0,00 0,00 0,00 650 720,00 650 720,00

Celkem kapitola: 08 - Hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 650 720,00 650 720,00

CELKEM K PONECHÁNÍ 177 704 834,23

Správce: 0005 - Petr Dolínek celkem
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1 
 

D ů v o d o v á   z p r á v a 
 

 
Příspěvkové organizace hl. m. Prahy požádaly současně s předloženými podklady k 
výsledkům hospodaření za rok 2015 o ponechání nevyčerpaných investičních prostředků 
z roku 2015 a z let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2016. Příslušné řídící 
odbory MHMP s ponecháním nevyčerpaných investičních prostředků souhlasí.  
Jedná se o tyto organizace: 
 
 
KAPITOLA 02  
 
LESY HMP 
 
Akce č. 0006573 – SZNR – 642 000,00 Kč 
Organizace žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do následujícího roku a 
použije je na další obměnu strojního a vozového parku především tam, kde stroje a vozy 
dosahují vysokého stáří a jejich provozní náklady včetně oprav jsou příliš vysoké a 
neekonomické. 
 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 
 
Akce č. 0006937 - Infrastruktura – 834 095,66 Kč 
Organizace nevyčerpala celkovou částku z důvodu průtahů při projednávání stavby v rámci 
legislativy, realizaci stavby zahájí v r. 2016. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků 
je navrhován převést do roku 2016 z důvodu pokračování akce. 
 
Akce č. 0006938 - Návštěvnická vybavenost – 1 263 298,34 Kč 
V roce 2015 organizace nevyčerpala celkovou částku z důvodů zrušení výběrového řízení na 
projektanta a tím došlo k posunu dalších navazujících kroků. K zahájení vlastní realizace 
stavby došlo až koncem října 2015. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je 
navrhován převést do roku 2016 z důvodu pokračování akce. 
 
 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 
 
Akce č. 0006826 - Technické zázemí – 9 463 950,00 Kč 
Poslední etapou výstavby nového technického zázemí je objekt, který bude sloužit jako 
provozní údržba s dílnami a příručními sklady a centrálním šatnami zaměstnanců. V roce 
2015 byla dokončena projektová dokumentace a následně projednána s příslušnými úřady. 
Pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení se zkomplikovaly z důvodu požadavků 
ze strany Úřadu MČ Praha – Troja, které si vynutily částečné přepracování projektu. 
Výběrové řízení na zhotovitele bylo uskutečněno až ke konci r. 2015, samotná stavba se tak 
posunula do r. 2016. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést 
do roku 2016 z důvodu pokračování akce. 
 
Akce č. 0042123 - Pavilon goril - nový – 1 100 148,00 Kč 
V 1. pol. roku 2015 se započaly projektové práce pro územní řízení. Při koordinačních řízení 
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byla konstatována kolize obslužné komunikace pavilonu goril se zastávkami autobusů MHD 
v již schváleném projektu rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou. Po několika měsících 
jednání došlo ke kompromisnímu řešení, ale také k podstatnému zdržení celé akce. Projekt 
pro územní řízení musí být upraven kvůli připomínkám a požadavkům Úřadu MČ Praha – 
Troja. Náklady na úhradu projektové přípravy se tak přesunou do r. 2016. Zůstatek 
nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést do roku 2016 z důvodu 
pokračování akce. 
 
 
KAPITOLA 03 
 
TSK HMP 
 
Akce č. 0042223 - Nákup vozidel v rámci správy ZPS – 78 361,29 Kč 
Nevyčerpané investiční prostředky navrhujeme převést do roku 2016 vzhledem k tomu, že 
zahájení provozu zón placeného stání se předpokládá od 5/2016 a bude nutné dovybavení 
vozového parku. 
 
 
KAPITOLA 04 
 
GYM. ARABSKÁ  P6 
 
Akce č. 0042766 - Rekonstrukce počítačové sítě – 106 134,00 Kč 
Závěrečná faktura bude uhrazena v roce 2016. 
 
 
GYM. NA PRAŽAČCE  P3 
 
Akce č. 0042669 - Rekonstrukce tělocvičny – 1 130 810,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
GYM. NA ZATLANCE  P5 
 
Akce č. 0042763 - Rekonstrukce kotelny – 1 502 250,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
GYM. POSTUPICKÁ  P4 
 
Akce č. 0042330 - Rekonstrukce stropu tělocvičny – 2 444 696,50 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
GYM. ŠPITÁLSKÁ  P9 
 
Akce č. 0042643 - Rek.elektrického vedení a osvětlení – 138 578,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
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MŠ SPEC.  ZŠ PRAKT. ZŠ SPEC.BÁRTLOVA P9 
 
Akce č. 0042748 - Rek.rozvodů ústř.topení a vody v pavil. A a D – 2 000 432,50 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
OA HEROLDOVY SADY  P10 
 
Akce č. 0042747 - Rekonstrukce sociálního zařízení – 1 605 505,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
OA ČSL.RESSLOVA 5  P2 
 
Akce č. 0042764 - Rek.šaten a úpr.vstupu do objektu – 1 556 535,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 
 
Akce č. 0042654 - Vybudování trafostanice 400 kVA – 148 595,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1 
 
Akce č. 0042646 - Pořízení hrotového soustruhu,dovybav.učebny – 52 753,13 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
Akce č. 0042681 - Obnova vnitřního vybavení školy – 92 984,98 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2 
 
Akce č. 0042793 - Rek.havarijního stavu oken - 1. etapa – 1 971 207,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1 
 
Akce č. 0042746 - Rekonstrukce sociálních zařízení – 2 051 738,00Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  P9 
 
Akce č. 0006879 - Výstavba tělocvičny-V.et. – 2 323 900,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
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SŠ TECH. ZELENÝ PRUH  P4 
 
Akce č. 0042734 - Pořízení velkoplošné CNC formátovací pily – 713 900,00 Kč 
Závěrečná faktura bude uhrazena v roce 2016. 
 
 
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P3 
 
Akce č. 0042761 - Rek.prostor oddělení tvorby hraček – 1 947 514,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ  P10 
 
Akce č. 0042749 - Elektronické zabezpečení vstupů – 295 100,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4 
 
Akce č. 0042619 - Rek.vzduchotechn.pro tělocvičnu a kinosál – 1 795 000,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
Akce č. 0042707 - Rekonstrukce multifunkčního hřiště – 1 210 000,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
ZUŠ BOTEVOVA  P4 
 
Akce č. 0042759 - Revitalizace zahrady – 2 088 483,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
ZUŠ K BRANCE  P5 
 
Akce č. 0042680 - Rekonstrukce fasády – 17 010,00Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
ZUŠ ŠIMÁČKOVA  P7 
 
Akce č. 0042656 - Rek.ležatých rozvodů a soc.zařízení – 2 159 300,00 Kč 
Akce bude dokončena v roce 2016.  
 
 
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU  P2 
 
Akce č. 0042463 - Rekonstrukce víceúčelového hřiště – 74 804,00 Kč 
Neuhrazená část bude jako zádržné proplacena v roce 2016. 
 



5 
 

HOBBY CENTRUM P4  

Akce č. 0042609 - Vybavení volnočas. areálu Vltavanů 229, P4 – 751 720,95 Kč 
Organizace nevyčerpala celkovou částku z časových důvodů, došlo k průtahům s vyhlášením 
výběrových řízení a tak k posunutí čerpaní prostředků do r. 2016. Zůstatek nevyčerpaných 
investičních prostředků je navrhován převést do roku 2016 z důvodu pokračování akce. 
 
 
KAPITOLA 05 
 
DĚTSKÝ DOMOV CHARLOTTY MASARYKOVÉ 
 
Akce č. 42510 – Rekonstrukce OVD – 720 374,00 Kč 
Akce byla zrealizována již v roce 2015. Při předání stavby v prosinci 2015 byly zjištěny 
některé závady a nedodělky. Konečná faktura byla vystavena až po odstranění závad a 
doručena organizace až v roce 2016, kdy bude i uhrazena.  
 
 
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE 
 
Akce č. 41398 – Rekonstrukce stoupaček – 4 786 392,90 Kč 
Jedná se o třetí etapu výměny stoupaček, a to o výměnu v administrativně provozní části 
nemocnice. V roce 2015 byly provedeny přípravné zednické a instalatérské práce (sondy, 
bypassy) při kterých se zjistilo, že tyto stoupačky jsou na rozdíl od předchozích etap velmi 
obtížně přístupné, protože nevedou v dutinách a instalačních šachtách. Vzhledem k velkému 
objemu bouracích a zednických prací tak bude nutné vždy určitou část lůžkové kapacity 
nemocnice dočasně uzavřít. Termín realizace této poslední plánované fáze je naplánován na 
duben 2016. 
 
Akce č. 42151 – Rekonstrukce soc. zařízení na pokojích pacientů – 3 500 000,00 Kč 
Tato investiční akce může z provozních a technických důvodů probíhat až po dokončení 
investiční akce „Rekonstrukce stoupaček“, a navíc pouze v klimaticky příhodné části roku. 
Proto je její realizace naplánována na letní měsíce 2016. 
 
Akce č. 42512 – Rek. světelných okruhů na pokojích pacientů – 2 880 000,00 Kč 
Akce navazuje na investiční akce „Rekonstrukce stoupaček“ a „Rekonstrukce soc. zařízení  
na pokojích pacientů“. Nenastanou-li nějaké technické problémy, je předpokládaný termín 
realizace akce podzim 2016. 
 
 
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA 
 
Akce č. 42507 – Rekonstrukce kotelny v budově – 1 695 400,00 Kč 
Realizace investiční akce byla zahájena v roce 2015. Zkušební provoz kotelny byl zahájen, 
ale k celkovému dokončení investiční akce nedošlo. Projevily se závažné závady a 
nedodělky, které byly dodavateli opakovaně písemně sděleny. V současné době stále 
probíhají činnosti spojené s odstraňováním uvedených závad a konečné provozní úpravy. 
Akce bude dokončena v roce 2016. 
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ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HL. M. PRAHY 
 
Akce č. 42508 – Komunikační a dohledový systém – 8 000 000,00 Kč 
Akce nebyla v roce 2015 zrealizována z důvodu organizačních změn v organizaci. 
 
Akce č. 42509 – Dodávka integrace rds Pegas (matra) – 4 235 427,00 Kč 
Akce byla částečně realizována již v roce 2015. Ke komplexnímu dokončení a zprovoznění 
celého náročného systému dojde v roce 2016.  
 
 
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 
 
Akce č. 10177 - EU–Kompletní zateplení azylových domů–objekt Šro - 179 714,00 Kč 
Akce je spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí. Realizace projektu se uskutečnila v roce 2014 až 2015. 
K ponechání se navrhuje ÚZ 94 – 177 294,00 Kč a ÚZ 100 – 2 420,00 Kč. Dle smlouvy o 
poskytnutí podpory proběhne závěrečné vyhodnocení akce v roce 2016. 
 
Akce č. 42336 – Stavba nízkoprahového denního centra – 5 967 459,00 Kč 
Realizace investiční akce je velmi časově náročná na přípravu. V současné době se řeší 
konkrétní způsob připojení na inženýrskou síť, který je ztížený mnoha dotčenými subjekty, 
jejichž souhlas je nezbytný pro další postup. Jednání komplikují složité vlastnické vztahy 
inženýrských sítí v areálu. Akce bude pokračovat v roce 2016. 
 
Akce č. 42695 – Rekonstrukce střechy objektu Žilinská, P4 – 1 282 000,00 Kč 
Organizace obdržela kladné stanovisko stavebního úřadu MČ Praha 4 až v prosinci 2015. 
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce spočívá v kompletní výměně stávajícího střešního 
souvrství, výměně střešních vpustí a instalaci nových hromosvodu, je vhodné ji realizovat v 
povětrnostně příznivějších měsících. Akce bude pokračovat v roce 2016. 
 
 
DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ 
 
Akce č. 42797 – Záložní zdroj stř.  Doubravčany – 2 039 660,23 Kč 
Investiční akce byla RHMP schválena až v prosinci 2015. Proběhlo výběrové řízení a byly 
zahájeny stavební práce. Bylo nutné upravit projekt z důvodu nutnosti změnit původně 
zamýšlené umístění záložního zdroje na vhodnější stanoviště (nestabilní podloží). Akce bude 
dokončena v roce 2016. 
 
 
DOMOV SVOJŠICE 
 
Akce č. 42136 – Výstavba opěrné zdi – 6 050 000,00 Kč 
Investiční akce byla Radou HMP schválena až v listopadu 2015. Z časových důvodů nebylo 
možno v roce 2015 zrealizovat ani výběrové řízení. Akce bude realizována v roce 2016. 
 
Akce č. 42540 Rek. vzduchotechniky a elektroinstalace v kuchyň. p. – 1 369 659,00 Kč 
Po odkrytí a demontáži původní klimatizace určené po havárii k výměně vypadla zbylá 
klimatizace i s částí stropu. Proto došlo k navýšení rozsahu zednických a klempířských prací, 
a tím i k prodloužení realizace investiční akce do roku 2016. 
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Akce č. 42591 – Rekonstrukce budovy ČOV – 67 760,00 Kč 
Jedná se o doplatek faktury za projektovou dokumentaci, která byla organizaci doručena až 
v roce 2016, proto již nemohla být v roce 2015 proplacena. Po uhrazení faktury bude akce 
dokončena. 
 
 
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA 
 
Akce č. 42544 – Výstavba zádveří na západní straně Chaloupky – 775 800,00 Kč 
V roce 2015 byla dodavateli zadána projektová dokumentace, která po vzájemných 
konzultacích byla několikrát vrácena k opětovnému přepracování. Tím se proti předpokladu 
prodloužila i doba pro podání žádosti o povolení stavebních úprav. V současné době je 
kompletní stavební dokumentace postoupena místně příslušnému stavebnímu úřadu ve 
Zbirohu. Akce bude dokončena v roce 2016. 
 
Akce č. 42545 – Zastřešení otevřeného atria v Chaloupce – 845 550,00 Kč 
V roce 2015 byla dodavateli zadána projektová dokumentace, která po vzájemných 
konzultacích byla několikrát vrácena k opětovnému přepracování. Tím se proti předpokladu 
prodloužila i doba pro podání žádosti o povolení stavebních úprav. V současné době je 
kompletní stavební dokumentace postoupena místně příslušnému stavebnímu úřadu ve 
Zbirohu. Akce bude dokončena v roce 2016. 
 
 
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KYTLICE 
 
Akce č. 42779 – Obnova kuchyňského zařízení – 789 000,00 Kč 
Akce byla v roce 2015 dokončena. Jedná se o úhradu faktury, která byla organizaci doručena 
až v lednu 2016 a tudíž nebylo možné ji v roce 2015 proplatit. 
 
 
Akce č. 42780 – Obnova prádelenského zařízení – 200 100,00 Kč 
Akce byla v roce 2015 dokončena. Jedná se o úhradu faktury, která byla organizaci doručena 
až v lednu 2016 a tudíž nebylo možné ji v roce 2015 proplatit. 
 
 
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM LEONTÝN 
 
Akce č. 42785 – Rek. chodníků – 188 927,38 Kč 
Akce byla zahájena v listopadu 2015. Dodavatel mohl díky poměrně příznivým klimatickým 
podmínkám pracovat až do poloviny prosince a provedl téměř 90% prací. Dodatkem ke 
smlouvě s dodavatelem bylo dohodnuto dokončení akce na jaře 2016. 
 
 
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM RUDNÉ U NEJDKU 
 
Akce č. 42546 – Projekt a realizace odstranění bariér v budovách – 600,00 Kč 
Investiční akce byla částečně realizována již v roce 2015 (projektová dokumentace, záloha na 
technologii). Větší část finančních prostředků byla rozpočtovým opatřením převedena do 
roku 2016 z důvodu nemožnosti realizace výstavby plošiny v zimním období. 
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DOMOV PRO SENIORY DOBŘICHOVICE 
 
Akce  č. 42295– Revitalizace cesty a vedl. objektů -  4 751 500,00 Kč 
Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravy venkovních prostor, je možné akci zrealizovat až po 
ukončení právě probíhající investiční akce „Přístavba a rekonstrukce obj. DS Dobřichovice“, 
aby nedošlo k znehodnocení vybudovaných venkovních objektů a cesty. 
 
Akce č. 42536 – Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice – 5 704 165,00 Kč 
Akce se nachází v I. fázi realizace, tzn. probíhají projekční a inženýrské činnosti, jejichž 
ukončení by mělo proběhnout v červenci 2016. Dále by měla následovat realizace stavby 
přístavby a rekonstrukce. Vlastní realizace akce je plánována na 2015-2017. 
 
 
DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC 
 
Akce č. 42689 – Pořízení a instalace 4 ks automatických dveří – 248 650,00 Kč 
Akce byla v roce 2015 dokončena. Jedná se o úhradu faktury, která byla organizaci doručena 
až v lednu 2016 a tudíž nebylo možné ji v roce 2015 proplatit. 
 
Akce č. 42796 – Koupací polohovací křeslo – 188 700,00 Kč 
Akce byla v roce 2015 dokončena. Jedná se o úhradu faktury, která byla organizaci doručena 
až v lednu 2016 a tudíž nebylo možné ji v roce 2015 proplatit. 
 
 
DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE 
 
Akce č. 42633 – Evakuační výtah a únikové schodiště – 4 445 446,25 Kč 
Akce nebyla v roce 2015 zrealizována z důvodu prodlení stavebního povolení s ohledem na 
zajištění podpisů sousedů (dlouhodobý pobyt mimo trvalé bydliště). Proto byla žádost o 
povolení podána až v listopadu 2015, kdy bylo zahájeno i územní řízení. Zahájení 
přípravných stavebních prací proběhlo v prosinci 2015. Akce bude dokončena v roce 2016. 
 
 
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM TEREZÍN 
 
Akce č. 42315 – Rekonstrukce objektu Pražská – 9 507 530,00 Kč 
Na akci je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Realizaci 
výběrového řízení a vlastní realizaci akce bude zajišťovat odbor strategických investic 
MHMP. 
 
Akce č. 42526 – Projekt a realizace požární signalizace – 300 000,00 Kč 
V roce 2015 bylo realizováno výběrové řízení, do kterého se nepřihlásil žádný uchazeč. 
V roce 2016 bude výběrové řízení opakováno. 
 
Akce č. 42784 – Pořízení multifunkční tlaková pánve – 1 600 000,00 Kč 
Investiční akce byla Radou HMP schválena až v listopadu 2015. Výběrové řízení a realizace 
dodávky včetně montáže tlakové pánve bude realizováno v průběhu roku 2016. 
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DOMOV PRO SENIORY BOHNICE 
 
Akce č. 42787 – Pořízení praček – 700 000,00 Kč 
V roce 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se však nepřihlásil žádný účastník. 
Z tohoto důvodu bude investiční akce pokračovat i v roce 2016. 
 
 
 
DOMOV PRO SENIORY CHODOV 
 
Akce č. 42538 - Rekonstrukce kuchyně – 663 900,00 Kč 
V roce 2015 byla výběrovým řízením vybrána firma, zpracována projektová dokumentace a 
byl vydán souhlas stavebního úřadu se zahájením stavby. Výběrové řízení na zhotovitele 
stavby proběhlo v lednu 2016. Dále bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele 
technologie. Předpokládaný termín dokončení akce je duben 2016. 
 
Akce č. 42539 – Rekonstrukce obvodového pláště budovy A – 10 061 619,50 Kč 
V roce 2015 byla výběrovým řízením vybrána firma, byla zpracována projektová 
dokumentace a vydáno platné stavební povolení. Zhotovitel stavby byl ve výběrovém řízení 
vybrán na konci listopadu 2015. Předpokládaný termín dokončení akce je květen 2016. 
 
Akce č. 42777 – Rek. rozvodů teplé vody – 991 000,00 Kč 
Akce byla RHMP schválena až v listopadu 2015. Byl vybrán projektant a byla zpracována a 
uhrazena projektová dokumentace včetně výkazu výměr. Pro zachování komfortu klientů 
budou samostatné stavební práce realizovány až po dokončení investičních akcí 
„Rekonstrukce kuchyně“ a „Rekonstrukce obvodového pláště budovy A“ 
 
Akce č. 42778 – Rekonstrukce koupelen v budově A a B – 2 612 000,00 Kč 
Akce byla RHMP schválena až v listopadu 2015. Byl vybrán projektant a byla zpracována a 
uhrazena projektová dokumentace včetně výkazu výměr. Akce bude realizována v roce 2016. 
 
 
 
DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ 
 
Akce č. 42690 – Rek. koupelen a WC v obj. Thákurova – 4 443 703,42 Kč 
V průběhu zadávacího řízení, které bylo zahájeno v září 2015, se vyskytly důvody, pro které 
nebylo možné v zadávacím řízení pokračovat. Kontrolní orgán Hasičského záchranného 
sboru HMP v průběhu tohoto zadávacího řízení upozornil na nevyhovující rozměry dveří 
pokojů v obj. Thákurova, kterými v případě požáru při evakuaci neprojedou pojízdné postele 
s uživateli. Na základě posouzení projektanta bude akce realizována současně se změnou 
dveřních otvorů, investiční akce „Výměna dveří 1.-4.NP Thákurova“. Akce tudíž pokračuje i 
v roce 2016. 
 
Akce č. 42788 – Výměna dveří 1.-4. v obj.  Thákurova – 1 745 780,00 Kč 
Vzhledem k návaznosti na investiční akci „Rekonstrukce koupelen a WC v obj. Thákurova“ 
nebylo možné realizovat tuto akci samostatně a akce bude také pokračovat v roce 2016. 
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DOMOV PRO SENIORY KOBYLISY 
 
Akce č. 42142 – Záložní zdroj elektrické energie – 46 231,66 Kč  
Akce byla zrealizována již v roce 2015. Jedná se o úhradu faktury, kterou vystavil technický 
dozor investora této akce, po několika urgencích, až koncem prosince 2015 a z časových 
důvodů nebylo možné ji v roce 2015 proplatit. 
 
 
DOMOV PRO SENIORY ĎÁBLICE 
 
Akce č. 42292 – Rekonstrukce objektu Modřínova – 8 569 905,40 Kč 
Objekt Modřínova byl organizaci svěřen do správy v roce 2014. V tomto objektu bude 
poskytována nová služba osobám s těžší formou demence, tzv. Domov se zvláštním 
režimem. V objektu je nutné provést větší stavební úpravy, včetně pořízení výtahu. V roce 
2014 byl uhrazen projekt, který byl podkladem pro výběrové řízení v roce 2015. Akce byla 
zahájena ve IV. čtvrtletí 2015 a bude pokračovat v roce 2016. 
 
Akce č. 42534 – Vybud. šatny a provedení hydroizolace v obj. B – 1 993 407,50 Kč 
V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace, která je podkladem pro výběr 
dodavatele. Akce bude pokračovat i v roce 2016. 
 
 
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK 
 
Akce č. 42720 – Mechanický zvedák, Setkání – 100 000,00 Kč 
Investiční akci nebylo v roce 2015 možné z provozních důvodů zrealizovat. Akce proběhne 
v roce 2016. 
 
 
PALATA – DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 
 
Akce č. 42517 – Výstavba budovy Palata II – 875,00 Kč 
V roce 2015 z poskytnutých finančních prostředků byly uhrazeny náklady na administraci 
veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace. Dále byla uhrazena práce 
zhotovitele za provedené činnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o zhotovení projektové 
dokumentace. Jednalo se o předprojektovou přípravu a dále o zpracovanou studii. Akce bude 
pokračovat v roce 2016. 
 
 
KAPITOLA 06 
 
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 
 
Akce č. 0042553 - Zastřešení dvora – 2 262 356,00 Kč 
Ponechanými inv. prostředky bude organizace financovat vyhotovení projektové a prováděcí 
dokumentace k zastřešení dvorany divadla a provedení stavebně-historických a dalších 
průzkumů, které souvisejí s touto stavbou.  
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DIVADLO POD PALMOVKOU 
 
Akce č. 0042606 - Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou – 9 250,00 Kč 
Organizace žádá o ponechání nedočerpaných inv. prostředků z důvodu realizace stavby v 
roce 2016 – v období divadelních prázdnin. 
 
 
GALERIE HL.M.PRAHY 
 

Akce č. 0041273 - Proved. kopie soklu sv. Borgiáše-KM – 55 550,00 Kč 
V roce 2015 postupovaly rekonstrukční a restaurátorské práce včetně zhotovení sekaných 
kopií částí sousoší s figurálními partiemi pomaleji, než se předpokládalo. V roce 2016 budou 
práce pokračovat podle harmonogramu.  
 
Akce č. 0041421 - Rek. Domu zahradníka-Trojský zámek – 6 110 478,90 Kč 
Změna stavby s účelem využití na restauraci znamenala složitý schvalovací proces ve 
stavebním řízení, kdy byla vyžadována nová nejen hygienická vyjádření a schválení, ale         
i nové územní rozhodnutí na zařízení související s restaurací, což značně prodloužilo 
schvalovací řízení. Nově navrhované úpravy a technologie budou proto probíhat až v roce 
2016, kdy by měla být stavba dokončena.  
 
Akce č. 0041435 - Rek.a restaurování-pomník M.J.Husa – 885 900,00 Kč 
Přesto, že rekonstrukce pomníku byla dokončena, neproběhlo ještě celé doúčtování inv. akce, 
teprve po odevzdání konečného vyhotovení restaurátorské dokumentační zprávy bude 
vyplaceno zádržné, a to proběhne v roce 2016. 
 
Akce č. 0041590 - Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce – 212 959,70 Kč 
Nedočerpané ponechané inv. prostředky budou použity na již započaté a nedokončené přesné 
geodetické zaměření objektu, jeho interiéru a exteriéru. 
 
Akce č. 0041713 - Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM – 206 611,57 Kč 
Prováděné práce postupovaly pomaleji, než bylo plánováno, proto inv. prostředky zůstaly        
z části nedočerpané. V roce 2016 budou práce na sekané kopii sousoší pokračovat podle 
harmonogramu. 
 
Akce č. 0041874 - Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám. – 1 328 336,50 Kč  
Po složitých přípravných prácích (restaurátorský průzkum, statický posudek, demontáž 
sochařské výzdoby atd.) byly práce na vlastní rekonstrukci zahájeny až po dokončení veřejné 
zakázky na zhotovitele. Rekonstrukční a restaurátorské práce nemohly být provedeny               
v původně předpokládaném rozsahu, který byl plánován na rok 2015, proto se musí tyto 
práce posunout do roku 2016, resp. dalších let.  
 
Akce č. 0041935 - Výst. pomníku J.Palacha-Alšovo nábř. – 400 845,18 Kč 
Zhotovení pomníku se prodloužilo a jeho slavnostní odhalení se posunulo na začátek roku 
2016 včetně souvisejících prací s odhalením a propagací, proto se čerpání části poskytnutých 
inv. prostředků uskuteční v roce 2016. 
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Akce č. 0042153 - Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek – 4 356 218,05 Kč 
Původně vybraný zhotovitel v průběhu veřejné zakázky odstoupil (nebyl schopen práce 
odborně provést) a střechu nechal rozkrytou. Organizace pro havarijní stav střechy vyhledala 
na dokončení započaté části nového dodavatele. Na obnovu nezapočaté části střech bude         
v roce 2016 vypsáno nové výběrové řízení. Poskytnuté inv. prostředky vzhledem k vzniklé 
situaci nemohly být vyčerpány (přednostně byly čerpány ponechané inv. prostředky 
převedené z jiných inv. akcí organizace). Obnova střech bude pokračovat v roce 2016.  

 
Akce č. 0042554 - Rek.a restaur.sousoší sv.J.Nepomuckého-Pohořelec – 308 265,00 Kč 
Z důvodu problému s dokončením veřejné zakázky mohla být rekonstrukce zahájena až ve 
3. čtvrtletí roku 2015, proto byl rozsah prací splněn jen z části. Rekonstrukce a restaurování 
však budou v roce 2016 plně pokračovat. 
 
Akce č. 0042556 - Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zámek – 106 977,00 Kč 
Byly zahájeny přípravné a projektové práce na zajištění rekonstrukce systému arkádových 
chodeb pod schodištěm, které tvoří jeho základ. Práce budou pokračovat v roce 2016 a budou 
proplaceny až po jejich dokončení. 
 
Akce č. 0042557 - Rek.a restaur.sousoší sv.J.Křtitele-Maltézské nám. – 368 400,00 Kč 
Zahájení vlastní rekonstrukce se opozdilo, mohla být započata až po provedení a 
odsouhlasení restaurátorského záměru a následném uskutečnění veřejné zakázky na 
zhotovitele, proto byly poskytnuté inv. prostředky čerpány jen z části. V roce 2016 bude 
rekonstrukce a restaurování pokračovat.  
 
Akce č. 0042676 - Rek.a restaur.prospektu tzv.Divadla Trojský zámek – 495 600,00 Kč 
Úpravou rozpočtu získala organizace na akci inv. prostředky. Byla uskutečněna veřejná 
zakázka na zhotovitele a následně zahájena ve 3. čtvrtletí roku 2015 vlastní rekonstrukce. 
Plný rozsah prací bude dokončen v roce 2016. 
 
Akce č. 0042677 - Akviziční činnost - nákup uměleckých děl – 136 790,00 Kč 
Poskytnuté inv. prostředky se již nepodařilo plně dočerpat, organizace je však chce použít       
v roce 2016 k nákupu dalších uměleckých děl.   
 
 
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 
 
Akce č. 0042550 - Dovybavení jevištní technologie – 98 000,00 Kč 
Faktura za dodávky (separátní ovládání plošiny dekorací) provedené v prosinci 2015 bude 
uhrazena začátkem roku 2016. 
 
 
MINOR 
 
Akce č. 0042265 - Rek. zvuk. zařízení Velké scény – 258 704,50 Kč  
Nebyly realizovány technické úpravy zvukařské kabiny, což bylo omezeno termínem začátku 
zkoušek nové inscenace.  
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Akce č. 0042772 - Poříz.mechan.elektr.elevace na Malou scénu – 1 729 500,00 Kč 
Inv. prostředky byly organizaci poskytnuty v listopadu 2015. Elevace je vyráběna na míru 
pro prostor Malé scény divadla, s ohledem na technologický postup nebylo možné dokončit 
výrobu do konce roku 2015.  
 
 
MUZEUM HL.M. PRAHY 
 
Akce č. 0007778 - Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové – 524 256,95 Kč 
Inv. prostředky budou použity na práce, které nebyly dokončeny v roce 2015 – plošina pro 
osoby zdravotně postižené a projektová dokumentace na technické zhodnocení budovy.  
 
Akce č. 0042238 - Protipovodňová opatření ve Vojtěchově – 1 150 000,00 Kč 
Stavba nebyla dosud realizována z důvodů problémů při veřejnoprávním projednávání s tím, 
že v roce 2016 bude upraven projekt, na základě kterého by mělo být územní řízení a vydání 
stavebního povolení úspěšné. 
 
Akce č. 0042560 - Rozšíření funkcionality programu Museion – 106 000,00 Kč  
Inv. prostředky budou použity na financování dokončení modulu software programu 
Museion, na kterém započaly práce v roce 2015.   
 
 
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
 
Akce č. 10226 - NF-PRALIT-Záchrana a zpřístup.praž.židov.literatury–688 124,10 Kč 
Jedná se o dvouletý projekt, který je hrazen z FM Norsko, za zbývající inv. prostředky bude 
pořízeno další uložiště dat. 
 
Akce č. 0041429 - Výst. knihovny Petřiny – 763 896,00 Kč  
V roce 2015 probíhaly a i v roce 2016 budou probíhat projektové přípravné práce pro vydání 
územního rozhodnutí. 
 
Akce č. 0042561 - Rek.malého sálu-ústředí MKP – 140 320,29 Kč 
Je nutné koupit projekční plátno. V roce 2015 se při výběrovém řízení nepřihlásil žádný 
uchazeč, proto bude veřejná zakázka na dodavatele vypsána znovu v roce 2016.  
 
Akce č. 0042563 - Poříz.generátoru-zálož.zdroje el.energie – 10 377,00 Kč 
Realizace generátoru je technicky daleko složitější a finančně náročnější, než byl původní 
záměr. V roce 2016 je nutné zvolit adekvátní řešení. 
 
Akce č. 0042799 - Inovace prostor-komunit.,vzděl.a pobyt.služby-ÚB – 2 312 433,94 Kč 
Organizace získala inv. prostředky až v závěru roku 2015, byly zahájeny projektové práce, 
vlastní realizace bude zahájena v roce 2016.   
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NKP VYŠEHRAD 
 
Akce č. 0042565 - Výst.veřejných WC – 646 880,00 Kč 
Jedná se o vyfakturované práce provedené do konce roku 2015 se splatností v lednu 2016, 
kdy budou také proplaceny. 
 
Akce č. 0042566 - Závlahový systém III – 410 083,53 Kč  
Jedná se o vyfakturované práce provedené do konce roku 2015 se splatností v lednu 2016, 
kdy budou také proplaceny. 
 
 
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA 
 
Akce č. 0042369 - Poříz.veletržního stánku – 1 405 812,73 Kč 
Inv. prostředky budou použity na vybavení – interiér inv. charakteru.  
 
 
 
 
KAPITOLA 07 
 
SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY 
 
Akce č. 0004655 – Rekonstrukce areálu Dubeč – 2 276 616,14 Kč 
Ponechané prostředky na tuto akci z roku 2014 byly poníženy o 2 mil. Kč, které byly 
převedeny na základě usn. RHMP č. 1919 z 11. 8. 2015 na akci č. 0042673 – Pořízení 
velkoplošné projekční stěny. V r. 2015 bylo na této akci realizováno zpevnění plochy v areálu 
Dubeč a uspořené prostředky budou v případě schválení převodu do roku 2016 použity na 
dovybavení areálu Dubeč o bezpečnostní zařízení. 
 

Akce č. 0042157 – SZNR – 906 092,94 Kč 
Ponechané prostředky z roku 2014 byly v roce 2015 určeny k nákupu 6 osobních automobilů, 
bylo však pořízeno pouze 5 vozů. Částka navržená k převodu do r. 2016 bude použita 
k nákupu dalšího osobního automobilu. 
 
Akce č. 0042673 – Pořízení velkoplošné projekční stěny – 573 436,62 Kč 
Prostředky na tuto akci ve výši 2 mil. Kč byly převedeny na základě usn. RHMP č. 1919 z 11. 
8. 2015 z akce č. 0004655 – Rekonstrukce areálu Dubeč. Velkoplošná projekční stěna je 
základní součástí operačního střediska Správy služeb hl.m. Prahy.  Z úspory vzniklé při jejím 
pořízení, bude v případě schválení převodu prostředků do r. 2016 realizována modernizace 
spočívající v rekonstrukci slaboproudých rozvodů v operačním středisku a dále pořízení 
nezbytného vybavení souvisejícího s funkcí operačního střediska Správy služeb hl.m. Prahy.  
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KAPITOLA 08 
 
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ 
 
Akce č. 00042571 - Hřbitov Olšany - revitalizace II. - V. hřbitova – 37 192,00 Kč 
U akce došlo k časovému posunu a tím i nedočerpání prostředků z důvodu komunikace 
s okolními nájemci hrobových příslušenství. Částka navržená k převodu do roku 2016 bude 
použita ke statickému zajištění dalších náhrobků, které hrozí pádem, čímž dochází k ohrožení 
bezpečnosti návštěvníků. V případě neschválení prostředků a prodlení v dokončení akce může 
dojít k následnému prodražení akce.   
 
Akce č. 0042572 – Hřbitov Nusle – rek. ohradní zdi III. etapa – 613 528,00 Kč 
U akce došlo k časovému posunu a tím i nedočerpání prostředků z důvodu komunikace 
s okolními nájemci hrobových příslušenství. Částka navržená k převodu do roku 2016 bude 
použita k rekonstrukci opláštění hřbitovní budovy tvořící součást ohradní zdi. V případě 
neschválení prostředků a prodlení v dokončení akce může dojít k následnému prodražení 
akce.   
 
 
 
Nedočerpané investiční prostředky k 31. 12. 2015 jsou součástí Fondu investic výše 
uvedených příspěvkových organizací HMP. Prostředky ponechané na investiční akce budou 
předmětem finančního vypořádání za rok 2016.  
 
Příloha č. 1 tohoto usnesení byla odsouhlasena usnesením RHMP č. 561 dne 15. 3. 2016 a je 
předložena Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení. 



Příloha č. 1 k důvodové zprávě 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 561 

ze dne  15.3.2016 

k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací 
hlavního města Prahy z roku 2015 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2016 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  
s ponecháním nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního 
města Prahy z roku 2015 a let minulých a jejich použitím ke stejnému účelu v roce 2016 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

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

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na ponechání investičních prostředků 
příspěvkovým organizacím hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení ke schválení 

Termín: 31.3.2016 

 

 
Adriana Krnáčová 

primátorka hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstkyně primátorky Kislingerová  
Tisk: R-21084  
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zařazen na:  
Bod jednání:  

Číslo tisku: 

25. 4. 2016 
6. 

T-VF-0199 

Výbor finanční ZHMP 

Materiál k projednání 
 
  
  

 

TED 8.0.5.2 Strana 1 
 

 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Libuš z rozpočtu hlavního 
města Prahy 

Materiál předkládá: náměstkyně primátorky Kislingerová 
 

Přizvat na jednání: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku 

  
 
 
Návrh usnesení: 

Výbor finanční ZHMP    
I.  doporučuje 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4258 v předloženém znění 
 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP - Materiál do Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Tisk č.Z-4258 
(VEŘEJNÉ) 
  

Zpracoval: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
MHMPXP3LRLP9    

   zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 
    dne: 31.3.2016 
    
      
 

Úvod provádí: 
náměstkyně primátorky Kislingerová 
 

 

 
Předkládá:            
Rada HMP  
 
 
 

 

M a t e r i á l  k  p r o j e d n á n í  
 
 
 
 
 
 
 
  

k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Libuš z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

 
Obsah materiálu: 
1. Návrh usnesení 
2. Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP 
3. Důvodová zpráva 
4. Příloha č.1 k důvodové zprávě 
5. Usnesení Rady HMP 
  

Předklad na základě: 
usnesení RHMP č. 683 ze dne 29. 3. 2016 
 
Zpracoval:           
Dana Průšková, MHMP - ROZ MHMP 
zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku 
 

  

 

Z-4258 



Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo  

ze dne  31.3.2016 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Libuš z rozpočtu hlavního 
města Prahy 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Libuš ve výši 900 tis. Kč splatné 

k 30. 9. 2017, určené na předfinancování opatření projektu Podpora integrace na 
území MČ Praha - Libuš v roce 2016 a 2017, a to na vrub dočasně volných zdrojů 
hl. m. Prahy (kap. 1016, pol. 8115) a zvýšení výdajů vlastního hl. m. Prahy (odpa 
6330, pol. 5347) 

2.  text smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu I.1. tohoto usnesení, 
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 5. 4. 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-4258  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 
                                                    
Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 31. 3. 2016 
 
 

                                                     Čj.  
 
 
 

Veřejnoprávní smlouva o  poskytnutí návratné finanční výpomoci 
Číslo …………./2016 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku  

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č.  131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
mezi 

 
 
Hlavní město Praha  se sídlem v Praze 1, 110 01 Mariánské nám. 2, 
 zastoupená primátorkou 
 Adrianou Krnáčovou 
 (dále jen „Město“) 
 
IČO: 00064581 
č.ú.: 5157998/6000 u PPF banky, a. s. 
 
 
 
a 
 
 
Městská část Praha - Libuš              se sídlem v Praze 4 – Libuši, 142 00, Libušská 35/200 
 zastoupená starostou 
 Mgr. Jiřím Koubkem 
 (dále jen „Městská část“) 
    
 
 
 
IČO: 00231142 
č.ú.: 2000691349/0800 u České spořitelny, a. s. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Čl. I. 
 

1. Město poskytuje Městské části návratnou finanční výpomoc ve výši 900 tis. Kč (slovy 
devětsettisíckorunčeských)  na  základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. ….. ze 
dne ……. 

 
2. Návratná finanční výpomoc se  poskytuje s dvouletou splatností, a to  na  předfinancování 

opatření projektu Podpora integrace na území MČ Praha – Libuš v roce 2016 a 2017 (dále 
jen „akce“), přičemž Městská část se zavazuje tohoto účelu dosáhnout do 31. 7. 2017.  

 
     

Čl. II. 
 

Město se zavazuje dát příkaz svému peněžnímu ústavu k převodu částky uvedené v čl. I. 
odst. 1 této smlouvy na účet Městské části č. 2000691349/0800 u České spořitelny, a. s., a 
to do deseti dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 

Čl. III. 
 
1. Městská část  se  zavazuje  návratnou  finanční  výpomoc ve výši  900 tis. Kč   uvedenou     
    v  čl. 1  této  smlouvy   splatit   Městu  do 30. 9. 2017  na  účet Města  č. 5157998/6000 u                 
    PPF banky a. s. 
     
2. Městská část je oprávněna na základě  písemného oznámení doručeného  Městu  alespoň 
    dva   měsíce  předem  uhradit  poskytnutou  finanční  výpomoc  nad   rámec  uvedený  v    
    odstavci 1, případně  návratnou finanční  výpomoc  uhradit  před stanovenou  dvouletou    
    splatností. 
 
3. Městská část je povinna Městu prokazatelně doložit naplnění účelu dle čl. I. odst. 2  této 
    smlouvy  nejpozději do 15. 8. 2017 a  v uvedené  lhůtě Městu  doložit čerpání  a  použití    
    poskytnuté návratné finanční výpomoci a  v případě   nevyužití  části  či celé poskytnuté           
    návratné finanční výpomoci  vrátit ve stejné lhůtě Městu na účet uvedený  v záhlaví této  
    smlouvy takto nevyužitou část či celou poskytnutou návratnou finanční výpomoc. 
 
4. Městská část se zavazuje Městu vrátit neprodleně získanou návratnou finanční výpomoc 
    předtím než  nastanou skutečnosti uvedené v § 10a odst. 5 písm. k)  zákona  č. 250/2000  
    Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Čl. IV. 
 

Práva a povinnosti smluvních stran a právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se 
řídí ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů, zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník,  popř. dalšími platnými právními 
předpisy. 
 
 



 
Čl. V. 

 
1. Smlouva je vyhotovena  v šesti  stejnopisech  s  platností  originálu, z  nichž Město obdrží 
    čtyři vyhotovení  a  Městská  část  dvě  vyhotovení. Každý  stejnopis  smlouvy sestává  ze      
    tří  stran  autorizovaného  textu. Autorizace  se  provede  otiskem  úředního razítka Města    
    v pravém horním rohu každé strany textu. 
                  
 
2. Smluvní  strany  prohlašují, že  se  s  obsahem   smlouvy  seznámily, a že  smlouva   plně  
    vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 
 
 
3. V souladu s § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů   

tímto hlavní město Praha potvrzuje, že poskytnutí návratné finanční výpomoci schválilo 
Zastupitelstvo hl. města Prahy usnesením č.    ze dne        

 
 
4. Smluvní  strany  výslovně  souhlasí  s  tím,  aby  tato  smlouva  byla  uvedena v Centrální  
    evidenci  smluv (CES) vedené hl. m. Prahou,  která  je  veřejně přístupná a která obsahuje 
    údaje  o smluvních  stranách,  předmětu  smlouvy,  číselné  označení  této smlouvy,                       
   datum jejího podpisu a plný text této smlouvy. 
 
5. Smluvní   strany  prohlašují,  že  skutečnosti  uvedené  v    této   smlouvě   nepovažují   za     
    obchodní tajemství  ve  smyslu ustanovení  § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a  
    udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
 
 
6. Veškeré  změny této  smlouvy  je  možno  provádět  pouze  na  základě vzájemné  dohody  
     smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.    
 
 
7.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
 
 
V Praze dne …………………….  V Praze dne ……………………………. 
 
 
………………………………….                             …………………………………………. 
                   Město                                                                            Městská část 
 



Důvodová zpráva 
(pro RHMP i ZHMP) 

 
 
Městská část Praha Libuš již čtvrtým rokem realizuje finančně náročný projekt určený na 
podporu integrace cizinců na lokální úrovni. Jedná se o projekt podporující integraci cizinců 
na území MČ Praha – Libuš, jehož prioritou je systém podpory integrace dětí vzdělávajících 
se v jiném než mateřském jazyce včetně cizinců ve školách a školkách. Důležitou součástí 
tohoto projektu je vzdělávání dospělých cizinců v českém jazyce přímo na území městské 
části, bez kterého není integrace možná. Jde především o cizince vietnamské národnosti, kteří 
se společných aktivit účastní v rámci příprav, realizace a na některých se i finančně 
spolupodílí. Do projektu jsou zapojeny i některé české i vietnamské neziskové organizace, 
případně i místní podnikatelé a podnikající cizinci z různých zemí.  
 
V rámci uvedeného projektu žádá MČ Praha – Libuš každoročně o poskytnutí účelové dotace 
z Ministerstva vnitra, a to v rámci programu na poskytování dotací ze státního rozpočtu na 
výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni. MČ  
vždy projekt v době před poskytnutím účelové dotace z Ministerstva vnitra předfinancovává 
z vlastních zdrojů. Vzhledem ke svému finančně omezenému rozpočtu je  tímto způsobem 
schopna realizovat pouze minimum veškerých aktivit. To znamená, že během celého prvního 
pololetí roku jsou ředitelé školských zařízení nuceni financovat většinu těchto aktivit 
z rozpočtů svých zařízení. Vzhledem k celkovému počtu přiznaných asistentů pedagoga ke 
skupinkám žáků s odlišným mateřským jazykem, které jsou cca ze 65 % hrazeny z prostředků 
MŠMT,  jsou  tyto náklady pro rozpočty škol velkou finanční zátěží. Z toho důvodu řeší 
ředitelé škol danou situaci v prvním pololetí roku vždy minimalizací svých provozních 
nákladů. 
 
Vzhledem k tomu, že se ve třídách základních a mateřských škol nachází až 30 % žáků bez 
znalosti českého jazyka, obrátil se starosta MČ Praha – Libuš dopisem ze dne 16. 3. 2016 na 
hl. m. Prahu se žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 900 tis. Kč splatné 
k 30. 9. 2017, určené na předfinancování tohoto projektu. 
 
Z výše uvedeného důvodu je Radě hlavního města Prahy předkládán k odsouhlasení a 
následně Zastupitelstvu hlavního města Prahy ke schválení návrh na poskytnutí návratné 
finanční výpomoci MČ Praha – Libuš z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 900 tis. Kč 
splatné k 30. 9. 2017, určené na předfinancování opatření projektu Podpora integrace na 
území MČ Praha – Libuš v roce 2016 a 2017, a to z dočasně volných zdrojů hl. m. Prahy   
(kap. 1016, pol. 8115). 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
1) Žádost starosty MČ Praha – Libuš ze dne 16. 3. 2016  
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