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Komentář k Tabulce č. 7 
 

Investiční dotace z rozpočtu HMP: 

 

Sportovní centrum Na Chobotě 

Poskytnutá investiční dotace byla využita na úhradu nákladů spojených s výstavbou 

Sportovního centra Na Chobotě. Sportovní centrum se skládá ze sportovní haly, bazénu  

a venkovních sportovišť. Sportovní hala může být rozdělena posuvnými příčkami na tři 

samostatné prostory pro menší sporty. Samotná hala bude sloužit pro florbal, házenou, malou 

kopanou atd. V hale je kompletní zázemí – šatny a hygienické zařízení. Součástí haly je 

tribuna a v případě, většího zájmu diváků i vysouvací tribuna. Podlaha v hale je odpružená, 

umělá. Bazénová hala obsahuje vlastní bazén 25 m, malý bazén pro malé děti. Součástí je 

welnes centrum, kde se nachází saunový svět, relaxační bazény, vířivky apod. Samozřejmostí 

je kompletní zázemí včetně šaten, hygienických zařízení, ubytovací část, restaurace apod.  

Na střeše haly je sluneční louka sloužící k relaxaci a odpočinku. Venkovní sportoviště se 

skládají z hřiště na plážový volejbal, tenisových kurtů a dvou hřišť na petangue. 

 

Stavba byla zahájena v únoru 2017:  

dne 20. 2. 2017 došlo k předání a převzetí staveniště, 

dne 25. 2. 2017 byly v souladu se smlouvou zahájeny stavební práce, 

dne 30. 8. 2019 byl zahájen zkušební provoz a potrvá 6 měsíců, 

kolaudace proběhne v roce 2020. 

 

Dotace na činnost JSDH Řepy – 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 

uskuteční až v roce 2020. 

 

Dotace na činnost JSDH Řepy – opěrná zeď 

Poskytnutá investiční dotace byla využita na úhradu nákladů spojených s vybudováním 

opěrné zdi, která bude součástí oplocení pozemku hasičské zbrojnice. Tato opěrná zeď 

zajišťuje, aby nedocházelo k sesouvání přilehlého svahu. Opěrná zeď je provedena ze 

ztraceného bednění š. 300 mm, max. výšky 1,3 m nad terénem. Stávající oplocení bylo 

částečně demontováno a je osazeno nově na opěrnou zeď. 

 

Dotace na činnost JSDH Řepy – 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 je plánované dokončení stavby v lednu 2020.  

 

ZŠ J. Wericha – rekonstrukce kanalizace 

Jednalo se o poruchy na kanalizaci pod tělocvičnou a přilehlém parkovišti. Bylo řešeno 

přečerpávací stanicí umístěnou na severní straně pavilonu C budovy ZŠ. Realizace se 

uskutečnila v roce 2019, dílo je dokončeno. 
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Dovybavení JSDH Řepy 

Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány na nákup stříkačky Tohatsu VE 1500. 

 

Zeleň – likvidace ekologických zátěží, veřejných prostor, parky, výsadby a výkupy – 

parkové úpravy v lokalitě Bílá hora 

Na základě Koncepčního návrhu pod Bílou horou č. p. 1504/21 došlo k celkové rekultivaci 

uvedeného pozemku. 

 

Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Františka Peřiny 

Dílo dokončeno. 

 

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. V současné době probíhá úprava 

projektové dokumentace – zapracování změn oproti původní projektové dokumentaci 

z důvodu snížení investičních nákladů a ekonomizace budoucího provozu DPS. Výběr 

zhotovitele bude proveden v roce 2020. Poté bude následovat realizace.  

 

 

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 

Finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci Centrum 

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

231 tis. Kč, pečovatelská služba 720 tis. Kč a Klub 17   192 tis. Kč. 

 

Na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

Finanční prostředky byly čerpány na výdaje v souvislosti s přípravou a vykonáním zkoušek 

zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanci.  

 

Na posílení mzdových prostředků 

Po obdržení finančních prostředků došlo k jejich poskytnutí formou účelové dotace 

příspěvkovým organizacím: MŠ Bendova ve výši 1 147 tis. Kč, MŠ Laudova ve výši  

1 780,8 tis. Kč, MŠ Socháňova ve výši 1 326,6 tis. Kč, MŠ Pastelka ve výši 514,4 tis. Kč,  

ZŠ genpor. Fr. Peřiny ve výši 4 672,7 tis. Kč, ZŠ J. Wericha ve výši 2 652,9 tis. Kč a ZUŠ 

Blatiny ve výši 599,4 tis. Kč. 
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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 projektů: „Komplexní program primární prevence“ 

ve výši 40,7 tis. Kč a „Základy konstruktivní komunikace“ ve výši 26,4 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 2019 

Přijaté finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci 

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

v roce 2019. 

 

Na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů 

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

dobrovolných hasičů Řepy na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, pohonných 

hmot, na nákup služeb – STK a opravy. 

 

Na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni  

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 částečně čerpány na realizaci aktivit na lokální úrovni, a to 

na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví. 

 

Na zeleň – likvidace ekologických zátěží, veřejný prostor, parky, výsadby a výkupy – 

výsadby u kulturního centra Průhon 

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 budou použity na úpravu zelených ploch před kulturním centrem Průhon. 

 

     Účelové dotace podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části 

s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019. 

U investičních dotací došlo k nevyčerpání dotací určených na akce „Výstavba objektu DPS 

s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ a „Úložné plato na pomocnou techniku“.  

Také m. č. nedočerpala ponechanou dotaci určenou na akci: „Úprava podlahy v garážích 

Hasičské zbrojnice Praha 17 – Řepy“. Ve všech případech požádala městská část o ponechání 

finančních prostředků na realizaci zmíněných projektů do roku 2020.  

Dále došlo k nedočerpání dotace určené na „Dovybavení JSDH Řepy“ celkem vratka činí 

110,-- Kč a na „Parkové úpravy v lokalitě Bílá hora“ zde vratka činí celkem 2 346,49 Kč. 
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U neinvestičních dotací došlo k nevyčerpání dotace určené na akci „Výsadba u kulturního 

centra Průhon“ a nedočerpání 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 2020.  

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

vratka činí 14 770,-- Kč. 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020      Ing. Kiliánová Petra 


