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Komentář k Tabulce č. 7 

 

Investiční dotace z rozpočtu HMP: 

 

ZŠ Fr. Peřiny – reko šatny, tříd, stoupaček vody a kanal. /rezerva 2020/ 

Předmětem byla celková rekonstrukce: 

• celková rekonstrukce vstupního pavilonu A1 – šatny a přilehlého sociálního zařízení, 

kde došlo k vybourání stávajících šatních kójí, podlah, provedení nových povrchů  

a vybudování nových sociálních zařízení včetně bezbariérového pro invalidy  

a úklidové komory, nové rozvody zdravotně technických instalací vč. stoupaček, 

silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, nové zařizovací předměty a další nové 

vybavení, 

• rekonstrukce sociálních zařízení v 2NP pavilonu B1 včetně stavebních úprav tříd, 

vybourání příčky a úpravy povrchů 

• stavební úpravy v pavilonu B1 kompletní výměna stoupačky SV a provedení nového 

rozvodu TÚV a rozvody kanalizace, 

• stavební úpravy na přístupové chodbě v pavilonu B1 

Objekt je 38 let starý, škola byla otevřena v roce 1982. Šatny již neodpovídaly současným 

požadavkům, a první část byla již zrekonstruována v roce 2014. Kovové kóje byly nahrazeny 

šatními skříňkami a bylo vybudováno nové sociálního zázemí včetně bezbariérového  

v chodbě u šaten a společenské místnosti. Šatní skříňky byly součástí dodávky. Část školy 

v 2NP byla dlouhodobě pronajata pro střední školu bez jakýchkoliv udržovacích prací, což 

odpovídalo předchozímu stavu a bylo potřeba pro využití školy provést rozsáhlou 

rekonstrukci. 

Výzva k podání nabídek spolu se zadávací dokumentací byla uveřejněna na profilu zadavatele 

E-ZAK od 5. 5. 2020 do 22. 5. 2020 do 10:00 hod.  

Prohlídka stavby byla dne 12. 5. 2020 od 8:00 do12.00 hod a zúčastnili se jí 2 účastníci. 

Dne 22. 5. 2020 v 10:00 hod se sešla Komise pro otevírání a hodnocení nabídek. 

Zadavatel vyzval účastníka zadávacího řízení elektronicky dopisem ze dne 27. 5. 2020 

k objasnění nabídky mimořádně nízké ceny. 

Objasnění nabídky bylo předáno elektronicky dne 27. 5. 2020 a bylo projednáno dne  

2. 6. 2020 na jednání Komise pro hodnocení nabídek.  

Komise posoudila objasnění nabídkových cen a doporučila přijetí nejvýhodnější nabídky 

účastníka zadávacího řízení. 

Rada městské části dne 10. 6. 2020, Us RMČ 000175/2020 rozhodla o přijetí nejvhodnější 

nabídky. 

Smlouva o dílo je podepsaná.  

Realizace byla zahájena dne 1. 7. 2020, termín dokončení 26. 8. 2020. 

Akce je ukončena a kompletně vyfakturovaná. 

Dotace byla vyčerpána v plné výši. 

 

Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ 

V roce 2020 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci určenou na akci 

„Realizaci energeticky úsporných opatření v budovách MŠ“ ve výši 2 610 tis. Kč. Městská 

část požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních prostředků 

z přidělené dotace k využití v roce 2021. 

Usnesením RMČ č. 000402/2020 z 65. jednání ze dne 16. 12. 2020 byla schválena Výzva. 

Zakázka na zhotovitele byla vypsána 22. 12. 2020.  

Výběr a realizace bude provedena začátkem roku 2021.  

Plánovaná realizace akce proběhne v I. čtvrtletí 2021. 
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Opatření proti šíření koronaviru 

Předmětem byl nákup zařízení pro bezkontaktní měření tělesné teploty. 

Termokamery byly dodávány do škol, školek a jiných zařízení, kde se koncentruje větší počet 

dětí a lidí (Sportovní centrum Řepy, CSZS, KC Průhon).  

Dotace byla vyčerpána v plné výši. 

 

 

Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP: 

 

Na nákup knižního fondu pro knihovnu   

Finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci Kulturní 

centrum Průhon na nákup knižního fondu do knihovny.  

 

Na podporu registrovaných sociálních služeb 

Přidělené finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci 

Centrum sociálně zdravotních služeb na financování služeb: AT linka a AT poradna ve výši 

325 tis. Kč, pečovatelská služba ve výši 850 tis. Kč a Klub 17 ve výši 315 tis. Kč. 

 

Na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

Obdržené finanční prostředky byly čerpány na výdaje v souvislosti s přípravou a vykonáním 

zkoušek zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanci.  

 

Na podporu a výuku českého jazyka 

Finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci  

ZŠ genpor. Fr. Peřiny na realizaci projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako 

cizího jazyka. 

 

Na projekty primární prevence ve školách a školských zařízeních 

Přidělené finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci 

- ZŠ J. Wericha na financování projektu: „Komplexní program primární prevence“. 

 

Na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni  

Obdržené finanční prostředky budou poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové 

organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb na aktivity specifické protidrogové prevence 

na místní úrovni.  

 

Na projekt v oblasti prevence kriminality v roce 2020 

Získané finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci 

Centrum sociálně zdravotních služeb - Klub 17 na financování projektu prevence kriminality 

v roce 2020. 

 

Na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů 

Finanční prostředky byly čerpány na činnosti v souvislosti s provozem Sboru dobrovolných 

hasičů Řepy na nákup pohonných hmot, na nákup služeb – STK a opravy. 

 

Na činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů 

Finanční prostředky byly použity na nákup zásahových kompletů (119 tis. Kč), na zásahové 

přilby (90 tis. Kč), na zásahovou obuv (70 tis. Kč) a na nehořlavá termo trička (15 tis. Kč).  
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Na posílení mzdových prostředků 

Po obdržení finančních prostředků došlo k jejich poskytnutí formou účelové dotace 

příspěvkovým organizacím: MŠ Bendova ve výši 648,9 tis. Kč, MŠ Laudova ve výši  

1 015,8 tis. Kč, MŠ Socháňova ve výši 778,2 tis. Kč, MŠ Pastelka ve výši 313,5 tis. Kč,  

ZŠ genpor. Fr. Peřiny ve výši 2 834,4 tis. Kč, ZŠ J. Wericha ve výši 1 639 tis. Kč a ZUŠ 

Blatiny ve výši 356,6 tis. Kč. 

 

Na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanů hl. m. Prahy pro 

rok 2020 

Přidělené finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci 

Centrum sociálně zdravotních služeb na financování pečovatelská služby. 

 

Na Opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (300 Kč/1 obyvatel MČ) 

Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány v souladu s „Přehledem výdajů na základě 

nejčastějších dotazů MČ HMP k čerpání dotace na výdaje při řešení krizové situace 

v souvislosti s šířením nového typu koronaviru“. 

Vzhledem k přetrvávající krizové situaci v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19  

na území České republiky, a to zejména vyhlášení nouzového stavu pod č. 59/2021 Sb.,  

ze dne 15. 2. 2021, a vzhledem k negativnímu vývoji epidemiologické situace na území hl. m. 

Prahy a to zejména komunitnímu přenosu viru SARS-CoV-2 (nejvyššího stupni pohotovosti 

v oblasti ochrany veřejného zdraví) požádala m. č. o ponechání nevyčerpaných finančních 

prostředků, ve výši 2 987 584,98 Kč, na výdaje, které jsou přímo spojené se zajištěním 

ochrany veřejného zdraví v souvislosti s touto pandemií.  

 

Na činnost JSDH v souvislosti se zamezením šíření kornovaviru (JSDH Řepy – JPO III) 

Obdržené finanční prostředky byly čerpány na nákup ochranných pomůcek, generátoru 

ozónu, zásobníku desinfekce a na nákup pohonných hmot. 

 

Na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni  

V roce 2020 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci určenou  

na „Rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Prahy 17 Řepy“ ve výši 

42 300 Kč. Městská část požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných 

finančních prostředků z přidělené dotace k využití v roce 2021. 
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Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2019 

(případně předchozích letech) a ponechaných k využití v roce 2020 

 

Investiční dotace z rozpočtu HMP: 

 

Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení 

V roce 2018 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci na akci 

„Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ ve výši 149 100 tis. Kč. 

Městská část Praha 17 požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních 

prostředků ve výši 145 284 180,69 Kč z roku 2018 k využití v roce 2019. V roce 2019 opět 

požádala m. č. hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpané přidělené dotace k využití 

v roce 2020. Důvodem je pokračování realizace projektu Výstavba objektu DPS s částí bytů 

určených pro dostupné. Stavební povolení je vydáno a prodlouženo. V roce 2020 byla 

provedena úprava projektové dokumentace - zapracování změn oproti původní projektové 

dokumentaci z důvodů navýšení počtu jednotek a ekonomizace budoucího provozu objektu. 

Veřejná zakázka byla vyhlášena den 30. 12. 2020. Výběr zhotovitele bude proveden v roce 

2021. Plánovaná realizace je v II. pololetí roku 2021. 

 

Úložné plato na pomocnou techniku 

V roce 2019 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci určenou pro 

činnost jednotky SDH Řepy na akci „Úložné plato na pomocnou techniku“  

ve výši 180 tis. Kč. Městská část požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných 

finančních prostředků z přidělené dotace k využití v roce 2020 vzhledem k tomu, že se nákup 

uskutečnil až v roce 2020. 

 

Úprava podlahy v garážích 

V roce 2019 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci určenou pro 

činnost jednotky SDH Řepy na akci „Úprava podlahy v garážích“ ve výši  

180 tis. Kč. Městská část požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných 

finančních prostředků přidělené dotace, ve výši 97 139,20 Kč, k využití v roce 2020. 

Důvodem bylo plánované dokončení stavby v lednu 2020.  

 

Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP: 

 

Výsadby u kulturního centra Průhon /rezerva 2019/ 

V roce 2019 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci určenou  

na „Výsadbu u kulturního centra Průhon“ ve výši 200 tis. Kč. Městská část požádala hl. m. 

Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z přidělené dotace k využití 

v roce 2020. 

Finanční prostředky byly použity na úpravu ploch před kulturním centrem Průhon. 

 

 

Podpora projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na území MČ pro r. 

2019 

V roce 2019 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci určenou  

na „Rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Prahy 17 Řepy“ ve výši 

42 400 Kč. Městská část požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných 

finančních prostředků z přidělené dotace, ve výši 10 185 Kč, k využití v roce 2020. 

Přidělené finanční prostředky byly čerpány na realizaci aktivit na lokální úrovni, a to na 

podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví. 
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     Účelové dotace podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části 

s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2020. 

U investičních dotací došlo k nevyčerpání dotace určené na akci „Výstavba objektu DPS 

s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ a „Realizace energeticky úsporných opatření 

v budovách MŠ“. 

Ve všech případech požádala městská část o ponechání finančních prostředků na realizaci 

zmíněných projektů do roku 2021.  

U neinvestičních dotací došlo k nedočerpání dotace určené na akci „Opatření v souvislosti 

s šířením nového typu koronaviru (300 Kč/1 obyvatel MČ)“ a nevyčerpání dotace určené na 

„Rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Prahy 17 Řepy“.  

V obou případech požádala městská část o ponechání finančních prostředků na realizaci 

zmíněných projektů do roku 2021.  

Dále došlo k nedočerpání dotace určené na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, celkem 

vratka činí 98 180,-- Kč. 

 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2021      Ing. Kiliánová Petra 


