
Komentář k Tabulce č. 7

Investiční dotace z     rozpočtu HMP:  

ZŠ J. Wericha – rekonstrukce varny (rezerva 2021)
Jedná se o veřejnou zakázku, jejíž předmětem je  celková rekonstrukce kuchyně s kapacitou 
850 jídel  denně,  dále rekonstrukce přilehlého zázemí a jídelny ve 3.  NP, stavební  úpravy 
vnitřních  prostor,  výměna  technologie  varny  a  celého  zázemí,  nové  rozvody  zdravotně 
technických  instalací  vč.  stoupaček,  silnoproudé  a  slaboproudé  elektroinstalace,  úprava 
vzduchotechniky, měření a regulace, úprava ústředního topení a plynu, nové gastro vybavení, 
nové  zařizovací  předměty  a  další  nové  vybavení.  Dne  14.  10.  2021  došlo  k ukončení 
přijímacího řízení. 
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. 
Dotace byla vyčerpána v plné výši.

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 provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů
Finanční prostředky byly čerpány na činnosti v souvislosti s provozem Sboru dobrovolných 
hasičů  Řepy  na  nákup  služeb  –  servisní  služby  FIREPORT,  servis  klimatizací,  revize 
spalinové  cesty,  revize  na  stolici  Dräger  a  kontrola  masek  aj.,  na  nákup  drobného 
dlouhodobého hmotného majetku – vysokotlaký čistič, přetlakové ventily, křovinořez aj., na 
nákup ochranných pomůcek a na opravy a udržování.

Na rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na lokální úrovni
V roce 2021 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 
42 000  Kč.  Městská  část  požádala  hl.  m.  Prahu  o  možnost  ponechání  nevyčerpaných 
finančních prostředků z přidělené dotace k využití v roce 2022.

Na posílení mzdových prostředků včetně podpory pracovníků ve stravování
Obdržené  finanční  prostředky  byly  poskytnuty  formou  účelové  dotace  příspěvkovým 
organizacím:  MŠ  Bendova  ve  výši  437,0  tis.  Kč,  MŠ  Laudova  ve  výši  
750,3 tis.  Kč, MŠ Socháňova ve výši 554,9 tis.  Kč, MŠ Pastelka ve výši 206,2 tis.  Kč,  
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ZŠ genpor. Fr. Peřiny ve výši 2 064,4 tis. Kč, ZŠ J. Wericha ve výši 1 247,5 tis. Kč a ZUŠ 
Blatiny ve výši 260,3 tis. Kč.

Na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy
Přidělené finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci 
Centrum sociálně zdravotních služeb na financování služeb: AT linka a AT poradna ve výši 
404 tis. Kč, pečovatelská služba 1 420 tis. Kč a Klub 17   337 tis. Kč.

Na učebnu pod korunami stromů grant ŽP
Přidělené finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci 
– ZŠ J. Wericha na financování projektu: „Učebna pod korunami stromů“.

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“.

Účelové prostředky poskytnuté MČ Praha 17 z rozpočtu HMP v roce 2020 (případně 
předchozích letech) a ponechané k     využití v     roce 2021 (včetně změn účelu ponechaných   
prostředků v     r. 2021)  

Investiční dotace z     rozpočtu HMP:  

Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ (rezerva 2020)
Předmětem  veřejné  zakázky  byla  dodávka  a  montáž  markýz  a  předokenních  žaluzií 
v budovách MŠ Laudova 1030/3 a 1031/1 a Brunnerova 1011/3, Praha 6 – Řepy. Práce byly 
dokončeny dne 25. 3. 2021. V měsíci dubnu byly přiobjednány dálkové ovladače.

Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení - změna názvu - Dům 
s pečovatelskou službou v Praze - Řepích
Probíhají přípravné práce před samotnou realizací projektu výstavby. 
Zastupitelstvo městské části Praha 17 dne 13. 5. 2021 schválilo vypsání zadávacího řízení pro 
nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ke zveřejnění došlo 31. 5. 2021.
Dne 16. 8. 2021 byly přijaty nabídky a od té doby probíhalo posouzení a hodnocení podaných 
nabídek. 
Dne  12.  1.  2022 Zastupitelstvo  MČ Praha  17  rozhodlo  o  výběru  nejvhodnější  nabídky,  
která  byla  podaná  účastníkem  č.  2  firmou  Metrostav  DIZ  s.r.o.,  Koželužská  2450/4,  
180  00  Praha  8,  IČO:  25021915,  neboť  nabídka  tohoto  účastníka  byla  vyhodnocena  
jako nejvhodnější nabídka a dále splnila všechny zadávací podmínky.

Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – změna charakteru
Předmětem byl nákup zařízení pro bezkontaktní měření tělesné teploty – termokamery.
Dotace byla vyčerpána v plné výši.
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Neinvestiční dotace z     rozpočtu HMP:  

Podpora projektů v oblasti  řešení  problematiky bezdomovectví  na území MČ pro r. 
2020
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.
Přidělené  finanční  prostředky byly  čerpány na  realizaci  aktivit  na lokální  úrovni,  a  to  na 
podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví.
Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru
Finančních prostředky byly použity na výdaje, které jsou přímo spojené se zajištěním ochrany 
veřejného zdraví v souvislosti s pandemií.

     Účelové  dotace  podléhají  vyúčtování  v rámci  finančního  vypořádání  městské  části 
s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2021.
U  investičních  dotací došlo  k nevyčerpání  dotace  určené  na  akci  „Výstavba objektu  DPS 
s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ změna názvu – „Dům s pečovatelskou službou 
v Praze – Řepích“. Městská část požádala o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků 
na realizaci zmíněného projektu do roku 2022. 
Dále  došlo  k nedočerpání  dotace  určené  na  „Realizaci  energeticky  úsporných  opatření 
v budovách MŠ“ celkem vratka činí 1 209,79 Kč.
U  neinvestičních dotací došlo k nedočerpání  dotace určené na akci „Opatření v souvislosti 
s šířením  nového  typu  koronaviru“  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 2022. 
Dále došlo k nedočerpání dotací určených na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, celkem 
vratka činí 125 607,-- Kč a na posílení mzdových prostředků včetně podpory pracovníků  
ve stravování, celkem vratka činí 706,-- Kč.

V Praze dne 22. 2. 2022 Ing. Kiliánová Petra
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