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Komentář k Tabulce č. 7 
 

Investiční dotace z rozpočtu HMP: 

 

Dovybavení JSDH Řepy – CAS 30 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a záruční servis jednoho kusu nové 

velkoobjemové požární cisterny s příslušenstvím. 

Konečný termín pro příjem nabídek byl do 25. 06. 2018, 13:00 hod., MČ Praha 17 obdržela 

pouze jednu nabídku. 

Začátkem července bylo rozhodnuto o výběru dodavatele na veřejnou zakázku v otevřeném 

řízení – nadlimitní zakázka:  „Nákup nové velkoobjemové požární cisterny“. 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky schváleno usnesením Rady Us RMČ 000253/2018 

ze dne 11. 7. 2018. 

Smlouvy č. 2018/0148 byla podepsána dne 7. 8. 2018. 

Předání a převzetí zakázky se uskutečnilo 25. 10. 2018. 

 

ZŠ genpor. Fr. Peřiny, obj. Laudova, rekonstrukce varny 

Stáří objektu je přes 30 let proto byla realizována generální rekonstrukce stavebních částí a 

gastro vybavení.  

Realizace byla zahájena od 30. 6. 2018. Stavba byla dokončena v termínu. Rekonstrukce 

varny je dokončena. 

 

MČ Praha 17 – vybudování fitparku 

Poskytnutá investiční dotace byla  využita na  částečnou úhradu nákladů spojených 

s dodávkou a montáží  4 fitness stanic a kompletu parkourových sestav, které byly instalovány 

při realizaci Fitparku Laudova v roce 2018. 

 

Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení 

Probíhají přípravné práce před samotnou realizací projektu výstavby. Byl vybrán zhotovitel 

na kácení dřevin pro přípravu staveniště, dále byl vybrán zhotovitel na přeložku kVN, knn a 

SDK. Díla byla realizována ve IV. čtvrtletní 2018. V roce 2019 bude vypsána veřejná zakázka 

na dopracování změn PD schválených v ZMČ Praha 17. 

 

Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP: 

 

Na projekt „Koukají na nás správně?“ 

Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány na výdaje v souvislosti s vyšetřením zraku dětí 

v sedmi mateřských školkách. 

 

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 provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů 

Obdržené finanční prostředky byly čerpány na činnosti v souvislosti s provozem Sboru 

dobrovolných hasičů Řepy na nákup pohonných hmot a na koupi prádla, oděvu a obuvi, na 

nákup služeb – STK a opravy. 

 

Na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 
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Finanční prostředky byly čerpány na výdaje v souvislosti s přípravou a vykonáním zkoušek 

zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanci.  

 

Na podporu projektů v procesu plánování sociálních služeb 

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

plánování sociálních služeb (42 tis. Kč) a na podporu projektů v oblasti řešení problematiky 

bezdomovectví (42,4 tis. Kč). 

 

Na posílení mzdových prostředků 

Po obdržení finančních prostředků došlo k jejich poskytnutí formou účelové dotace 

příspěvkovým organizacím: MŠ Bendova ve výši 942,4 tis. Kč, MŠ Laudova ve výši  

1 395,3 tis. Kč, MŠ Socháňova ve výši 1 040,4 tis. Kč, MŠ Pastelka ve výši 414,4 tis. Kč,  

ZŠ genpor. Fr. Peřiny ve výši 1 644,8 tis. Kč, ZŠ J. Wericha ve výši 960 tis. Kč a ZUŠ 

Blatiny ve výši 213,2 tis. Kč. 

 

Na integraci žáků  

Přidělené finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkovým 

organizacím ZŠ genpor. Fr. Peřiny ve výši 508,1 tis. Kč a ZŠ J. Wericha ve výši 269,8 tis. Kč 

a byly určeny na platy a zákonné odvody pro asistenty pedagoga pro období od 1. 1. 2018 do 

31. 8. 2018.  

 

Na posílení mzdových prostředků 

Finanční prostředky budou poskytnuty formou účelové dotace příspěvkovým organizacím:  

MŠ Bendova ve výši 68,5 tis. Kč, MŠ Laudova ve výši 109,6 tis. Kč,  

MŠ Socháňova ve výši 79,2 tis. Kč, MŠ Pastelka ve výši 30,6 tis. Kč, ZŠ genpor. Fr. Peřiny 

ve výši 280,3 tis. Kč, ZŠ J. Wericha ve výši 157,5 tis. Kč a ZUŠ Blatiny ve výši 36,4 tis. Kč. 

 

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 příspěvkovým 

organizacím - ZŠ J. Wericha na financování projektů: „Komplexní program primární 

prevence“ ve výši 47,6 tis. Kč a „Práce ve vztahově a emočně náročných situacích a 

individuální výchovný plán“ ve výši 20 tis. Kč. 

 

Na sociální služby 

Finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci Centrum 

sociálně zdravotních služeb na financování služeb: pečovatelská služba ve výši 650 tis. Kč, 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 17 ve výši 180 tis. Kč a AT linka a AT poradna 

ve výši 263 tis. Kč. 

 

Na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni  

Finanční prostředky byly 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 2018 



3 

 

Přidělené finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci 

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

v roce 2018. 

 

Na podporu registrovaných sociálních služeb 

Finanční prostředky budou poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci 

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

84 tis. Kč. 

 

 

     Účelové dotace podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části 

s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. 

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

s částí bytů určených pro dostupné bydlení“. Dále m. č. nedočerpala ponechanou investiční 

dotaci určenou na akci: „Rek. fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Františka Peřiny“. V obou 

případech požádala městská část o ponechání finančních prostředků na realizaci zmíněných 

projektů do roku 2019. 

U neinvestičních dotací došlo k nedočerpání dotace určené na zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti, celkem vratka činí 119 780,-- Kč. 

 

 

 

V Praze dne 18. 2. 2019      Ing. Kiliánová Petra 


