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Komentář k čerpání kapitálových výdajů za 1. – 4.  čtvrtletí 2015 

Investiční akce – OI 

Snížení en. náročnosti budov – ZŠ Chvaletická (1. st. Rochovská) 

Org. 0010176001303 

RU MČ 1.380.000,00 Kč - čerpáno 1.219.538,74 Kč (včetně spoluúčasti) 

RU SFŽP + EU  1.737.300,00 Kč – čerpáno 1.674.575,66 Kč 

RU HMP 2.494.100,00 Kč – čerpáno 2.494.116,56 Kč 

 

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních 

vlastností objektu, a tím následně k  energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického 

stavu budovy.  

Opatření spočívala v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště 

a střechy. Jednalo se o dofinancování a dokončení akce započaté v roce 2014. Dodatkem č. 1 k SoD 

byl v důsledku klimatických podmínek posunut termín dokončení díla na 11. 6. 2015. 

Zhotovitel: GENEL INVEST, s. r. o., Praha. 

Akce dokončena 06/2015. 

V návaznosti na zateplení bylo realizováno svedení dešťových vod z okolního terénu, aby v důsledku 

jejich působení nedocházelo k degradaci zateplené fasády.  

Zhotovitel: SARK engineering, s. r. o., Praha.  

Akce dokončena 12/2015. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 50/10 ze dne 26. 3. 2015 ponechání 

nedočerpaných finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 k využití 

v roce 2015 ve výši 2.494.116,56 Kč.  

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 3059 ze dne 8. 12. 2015 navýšení rozpočtu hl. m. 

Prahy o přijaté investiční a neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor 

energie a využití odpadního tepla pro MČ P14 finanční prostředky ze SFŽP ve výši 96.514,60 Kč 

a prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 1.640.748,26 Kč.  

Čerpání finančních prostředků za rok 2015 se jeví zkresleně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ 

financovala tuto akci již v roce 2014. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé 

výdaje a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů 

přeúčtována do příslušného účetního období.  

Dotace byly vyčerpány v plné výši. 

Snížení en. náročnosti stavby – sportovní volnočasové zařízení „Plechárna“  

Org. 0010175001295 

RU MČ 4.029.500,00 Kč – čerpáno 3.992.173,18 Kč (včetně spoluúčasti) 

RU SFŽP + EU 677.400,00 Kč – čerpáno 342.293,32 Kč  

 

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních 

vlastností objektu, a tím následně k  energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického 

stavu budovy.  

Opatření spočívala v odstranění původního pláště včetně azbestu, provedení sanací konstrukcí před 

zateplením, zateplení nového obvodového pláště včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy. 

Jednalo se o dofinancování a dokončení akce započaté v roce 2014.  Dodatkem č. 1 a č. 2 k SoD byl 

v důsledku klimatických podmínek a z důvodu změn v předmětu díla (vícepráce) posunut termín 

dokončení díla na 30. 4. 2015. 

Zhotovitel: ELIZZA s. r. o., Praha. 
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Akce dokončena 04/2015. 

 

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1395 ze dne 9. 6. 2015 navýšení rozpočtu hl. m. Prahy 

o přijaté investiční a neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor 

energie a využití odpadního tepla pro MČ P14 finanční prostředky ze SFŽP 34.336,62 Kč a prostředky 

z rozpočtu Evropské unie ve výši 583.723,90 Kč. 

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1641 ze dne 30. 6. 2015 navýšení rozpočtu hl. m. 

Prahy o přijaté investiční a neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní 

prostředí), Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor 

energie a využití odpadního tepla pro MČ P14 finanční prostředky ze SFŽP 3.300,34 Kč a prostředky 

z rozpočtu Evropské unie ve výši 56.105,94 Kč.  

Čerpání finančních prostředků za rok 2015 se jeví zkresleně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ 

financovala tuto akci již v roce 2014. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé 

výdaje a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů 

přeúčtována do příslušného účetního období.  

Dotace byly vyčerpány v plné výši. 

Energetická úspora budovy - MŠ Paculova  

Org. 0010230001275 

RU MČ 1.843.000,00 Kč – čerpáno 1.413.613,71 Kč (včetně spoluúčasti) 

RU SFŽP + EU 2.853.000,00 Kč – čerpáno 2.689.632,00 Kč  

RU HMP 2.274.000,00 Kč – čerpáno 2.274.000,00 Kč 

 

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních 

vlastností objektu, a tím následně k  energetickým úsporám včetně odstranění špatného technického 

stavu budovy. 

Opatření spočívala v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště 

budovy a střechy, osazení nových výplní otvorů (okna, dveře), osazení klempířských prvků 

a hromosvodu a prací s tím souvisejících. Dále bylo provedeno zakrytí stávající otevřené terasy, kde 

vznikly nové ložnice dětí.  

Dodatkem č. 1 k SoD byl v důsledku klimatických podmínek a z důvodu změn v předmětu díla 

(vícepráce) posunut termín dokončení díla na 24. 8. 2015. 

Zhotovitel: RENASTAV, s. r. o., Praha. 

Akce dokončena 08/2015. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 7/17 ze dne 28. 5. 2015 poskytnutí dotace 

MČ P 14 z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2.274.000,00 Kč, která představuje příspěvek hl. m. Prahy na 

spolupodíly na akci realizovanou v rámci OPŽP.  

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 2965 ze dne 1. 12. 2015 navýšení rozpočtu hl. m. 

Prahy o přijaté investiční a neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor 

energie a využití odpadního tepla pro MČ P14 finanční prostředky ze SFŽP ve výši 158.499,00 Kč 

a prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 2.694.483,00 Kč.  

Čerpání finančních prostředků za rok 2015 se jeví zkresleně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ 

financovala tuto akci již v roce 2013. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé 

výdaje a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů 

přeúčtována do příslušného účetního období.  

Dotace byly vyčerpány v plné výši. 
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Snížení en. náročnosti budov - MŠ Vybíralova 967, 968, 969  

Org. 0010229001302 

RU MČ  1.395.400,00 Kč – čerpáno 1.395.362,82 Kč (včetně spoluúčasti) 

RU SFŽP + EU 11.456.600,00 Kč – čerpáno 10.928.745,00 Kč 

RU HMP 5.649.000,00 Kč – čerpáno 5.649.000,00 Kč 

 

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních 

vlastností objektu, a tím následně k  energickým úsporám včetně odstranění špatného technického 

stavu budov.  

Opatření spočívala v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště 

a střechy, provedení sanace teras, nové hydroizolace svislých stěn v 1. NP a zateplení soklu 

v návaznosti na provedení okapového chodníčku kolem objektů a stavebních prací s tím souvisejících. 

Dodatkem č. 1 k SoD byla upravena cena díla o méněpráce a dodatkem č. 2 z důvodu nutnosti 

dodržení technologické kázně při realizaci prací byl posunut termín dokončení díla na 10. 9. 2015. 

Zhotovitel zateplení: NEPRO stavební a. s., Klášterec nad Ohří. 

Akce dokončena 09/2015. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 7/17 ze dne 28. 5. 2015 poskytnutí dotace             

MČ P14 z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5.649.000,00 Kč, která představuje příspěvek hl. m. Prahy na 

spolupodíly na akci realizovanou v rámci OPŽP.  

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 3063 ze dne 9. 12. 2015 navýšení rozpočtu hl. m. 

Prahy o přijaté investiční a neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor 

energie a využití odpadního tepla pro MČ P14 finanční prostředky ze SFŽP ve výši 636.476,85 Kč             

a prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 10.820.106,45 Kč.  

Čerpání finančních prostředků za rok 2015 se jeví zkresleně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ 

financovala tuto akci již v roce 2014. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé 

výdaje a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů 

přeúčtována do příslušného účetního období.  

Dotace byly vyčerpány v plné výši. 

MŠ Vybíralova 967, 968 – rekonstrukce ZTI 

Org. 000000001301 

RU MČ 3.591.200,00 Kč – čerpáno 3.591.051,00 Kč 

Realizace akce spočívala v rekonstrukci rozvodů vnitřní splaškové kanalizace, částečně rozvodů vody 

(některá ležatá a stoupací vedení byla již vyměněna) a požárního vodovodu včetně hydrantů.  

V prostoru vyměňovaných zařizovacích předmětů byly stěny a podlaha  znovu obloženy keramickým 

obkladem a dlažbou. Dodatkem č. 1 k SoD byla upravena cena díla o méněpráce a z důvodu nutnosti 

dodržení technologické kázně při realizaci prací byl posunut termín dokončení díla na 24. 8. 2015.  

Zhotovitel: SARK engineering, s. r. o., Praha.   

Akce dokončena 08/2015. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 10/104 ze dne 5. 11. 2015 poskytnutí dotací 

městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení. Část přidělené dotace MČ P14 byla proinvestována  Odborem investičním, a to ve 

výši 3.591.051,00 Kč.  

Park Pilská - I. etapa 

Org. 0024522001251 

RU MČ 6.280.000,00 Kč – čerpáno 6.243.502,23 Kč (včetně spoluúčasti) 

RU EU investiční 13.406.100,00 Kč – čerpáno 12.992.785,13 Kč 

RU HMP investiční 1.182.900,00 Kč – čerpáno 1.146.422,22 Kč 
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V rámci revitalizace stávajícího zámeckého parku v Hostavicích, ul. Pilská byl realizován projekt 

„Park Pilská – I. etapa“, který navrhuje vymezení nových pobytových a sportovních ploch a jejich 

propojení systémem parkových cest včetně vegetačních úprav, oplocení, veřejného osvětlení 

a instalaci mobiliáře. V 04/2015 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Dodatkem č. 1 k SoD byla 

upravena cena díla o vícepráce a posunut termín dokončení díla na 6. 9. 2015. 

Zhotovitel: Gardenline s.r.o., Litoměřice. 

Akce dokončena 09/2015 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 5/8 ze dne 26. 3. 2015 MČ P14 poskytnutí 

investičních a neinvestičních dotací – spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 15.202.788,68 Kč 

(investiční 14.589.013,73 Kč, neinvestiční 613.774,95 Kč) na tento projekt, který byl schválený 

v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Závěrečná monitorovací zpráva byla 

předána v 10/2015 na OPPK. Dotace nebyla čerpána v plné výši. Finanční vypořádání akce proběhne 

po odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy. 

 

Komunikace K Rokytce 

Org. 0000000001346 

RS MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 0,00  Kč 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace, která bude řešit přebudování současné panelové cesty 

na obousměrnou komunikaci místního charakteru (uvedení místní komunikace do provozuschopného 

stavu včetně průzkumných sond, nového systému odvodnění a přespádování plochy). Koordinační 

schůzka proběhla v 10/2015. Výběrové řízení bude vypsáno v 02/2016. 

Komunikace Za Rokytkou 

Org. 0000000001343 

RS MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč   

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Za Rokytkou od ulice 

Broumarská po ulici Froncova (rekonstrukce komunikace včetně chodníků, vjezdů k jednotlivým 

nemovitostem a odvodnění povrchových vod). Koordinační schůzka k akci proběhla v 10/2015. 

Připravuje se veřejné projednání na ÚMČ Praha 14 s občany a zástupci MHMP. 

Komunikace Za Školou  

Org. 0000000001344 

RS MČ 500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč  

Jedná se o zpracování projektové dokumentace, která bude řešit dnešní nevyhovující stav místních 

komunikací v oblasti Starých Kyjí (ulice Za Školou, Hlinská, Stupská a Krčínovo náměstí) a vjezdů 

k jednotlivým nemovitostem (rekonstrukce komunikace, odvodnění povrchových vod, změna 

spádových poměrů včetně zesílení nosných a podkladních vrstev). V 12/2015 bylo ukončeno výběrové 

řízení na zhotovitele projektové dokumentace a byla podepsána smlouva. 

Hloubětínská 55 

Org. 0000000001192 

RU MČ 410.100,00 Kč – čerpáno 410.024,00 Kč  

V návaznosti na architektonickou soutěž proběhlo „Jednací řízení bez uveřejnění“ směřující k výběru 

zhotovitele projektové dokumentace. V 06/2015 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem projektové 

dokumentace pro účely vydání stavebního povolení a zpracování prováděcí dokumentace. Ke smlouvě 

byl uzavřen dodatek č. 1 na prodloužení termínu pro vydání stavebního povolení do 30. 6. 2016. 

Zhotovitel: Ing. arch. Miloš Synovec, Jablonec nad Nisou. 
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MŠ Jahodnice 

Org. 0000000001340 

RU MČ 1.858.600,00 Kč – čerpáno 1.858.560,00 Kč  

Jedná se o výstavbu nové mateřské školky včetně zázemí se 4 třídami a  kapacitou cca 112 dětí, která 

by pokryla nároky na umístění předškolních dětí obyvatel stávající i nové zástavby. V 1. pololetí 2015 

probíhaly přípravné práce projektu (geodetické zaměření, geodetický a hydrologický průzkum, 

radonový průzkum, zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, zpracování 

energetického štítku budovy a zajištění inženýringu). V 09/2015 bylo zadáno zpracování realizační 

projektové dokumentace. Dále proběhla aktualizace žádosti o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje ZŠ           

a MŠ pod MŠMT. 

Domov sociálních služeb Bojčenkova 

Org. 0000000001247 

RS MČ 1.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč 

Projekt řeší zvýšení lůžkové kapacity, zlepšení bezbariérového přístupu celého objektu a rozšíření 

stravovacích kapacit, včetně celkového zateplení obálky budovy. 

Finanční prostředky byly v  roce 2013 čerpány na zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení. V roce 2014 byla řešena petice občanů. V roce 2015 proběhlo územní řízení (ÚR), ve 

kterém byla opakovaně řešena petice občanů. Stavební úřad námitky vypořádal a vydal stavební 

povolení. K tomuto povolení vznesli občané námitky, spis byl podstoupen nadřízenému orgánu 

MHMP, který věc vrátil k novému projednání. 

Sportovní volnočasové zařízení „Plechárna“ – vnitřní úpravy 

Org. 0000000001345 

RU MČ 4.458.000,00 Kč – čerpáno 4.440.156,36 Kč 

Realizace akce spočívá v úpravě stávající kotelny, rozvodů ÚT a vzduchotechniky, nového 

dispozičního uspořádání 1. a 2. NP, včetně instalace zařizovacích předmětů a zpevnění ocelové 

konstrukce. Nově budou vybudovány nájezdové rampy a nová parkovací místa. 

V 12/2015 byl vydán kolaudační souhlas na část – kavárna. Dodatkem č. 1 k SoD byl prodloužen 

termín dokončení na 01/2016 a byly řešeny vícepráce. 

Zhotovitel: RENASTAV s .r. o., Praha 5 

MŠ Zelenečská (detašované pracoviště Sadská) – rekonstrukce kuchyně  

Org. 0080072001353 

RU MČ 698.000,00 Kč – čerpáno 598.522,00 Kč 

RU HMP 1.800.000,00 Kč – čerpáno 1.800.000,00 Kč 

Realizace akce spočívala v odstranění havarijního stavu kuchyně v hlavní budově MŠ Zelenečská. 

Jednalo se o zajištění dodávek a prací s tím souvisejících (stavební úpravy, úpravy rozvodů elektro, 

ZTI a VZT) pro detašované pracoviště „Sadská“. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 11/7 ze dne 26. 11. 2015 poskytnutí účelové 

investiční dotace MČ P14 z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1.800.000,00 Kč na rekonstrukci kuchyně 

včetně vybavení. 

 

Dotace byla vyčerpána v plné výši. 

Komunikace Metujská - Vajgarská 

Org. 0000000001347 

RS MČ 7.000.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč 

V souvislosti s provedením inženýrských sítí (kanalizace + vodovod), které budou realizovány 

Pražskou vodohospodářskou společností a. s. (PVS) předpokládala následně MČ realizovat definitivní 

úpravy povrchů chodníků. Protože však došlo ke změně harmonogramu prací, PVS postupovala 
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v souladu s jejich dokumentací. Bylo přistoupeno k úpravě povrchů komunikací a  také k opravě 

povrchů chodníků z finančních prostředků PVS, a to bez zohlednění návrhu MČ P14. 

Rekonstrukce venkovních sportovišť 

Org. 0080018001341 

RU MČ 1.363.800,00 Kč – čerpáno 1.362.831,00 Kč 

RU HMP 5.000.000,00 Kč – čerpáno 5.000.000, 00 Kč 

ZŠ Vybíralova – atletický ovál 

Navržené řešení spočívalo v rekonstrukci původního atletického oválu (s dvouvrstvým umělým 

polyuretanovým povrchem včetně drenáží a vsaků) o délce 250 m o třech drahách a sprintérskou 

rovinkou 100 m o 4 drahách. Dále pak vybudování sektoru pro vrh koulí a sektoru pro skok daleký. 

Dodatkem č. 1 byl z důvodu nezaviněných zhotovitelem, kdy práce nemohly být zahájeny v řádném 

termínu posunut termín dokončení na 21. 12. 2015. Dodatky č. 2 a 4 byly řešeny méně a vícepráce a 

vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a dodržení technologických postupů pro pokládku 

finální povrchové vrstvy hřiště, byl uzavřen dodatek č. 3 s termínem dokončení nejpozději do                  

31. 5. 2016. 

ZŠ Chvaletická – víceúčelové hřiště 

Navrhované řešení spočívalo v rekonstrukci víceúčelového hřiště o celkových rozměrech 24,5 x 25,5 m 

s umělým polyuretanovým povrchem k využití pro florbal, volejbal + nohejbal a basketbal. Po celém 

obvodu bylo ohraničeno dřevěným mantinelem v kombinaci s plotovým pletivem. Dodatkem č. 1 

uzavřeným k SoD byly řešeny více a méněpráce a z důvodů nepříznivých klimatických podmínek 

nutné k dodržení technologických postupů pro pokládku finální povrchové vrstvy se tímto dodatkem 

posunuje termín dokončení díla nejpozději do 31. 5. 2016. 

Zhotovitel akcí: Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 5/12 ze dne 26. 3. 2015 poskytnutí účelové 

investiční dotace MČ P14 z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5.000.000,00 Kč na obě sportoviště 

(ZŠ Chvaletická + ZŠ Vybíralova). 

Dotace byla vyčerpána v plné výši. 

MŠ Gen. Janouška – energetická úspora 

Org. 0010097001242 

RU MČ 135.300,00 Kč – čerpáno 110.050,00 Kč  

 

Malířské prvky na fasádě (stopy zvenčí, silueta zvířátka, dvě šablony pro nápisy včetně 

loga Prahy 14).  

Rada  hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1891  ze dne 11. 8. 2015 navýšení rozpočtu hl. m. 

Prahy o přijaté investiční a neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor 

energie a využití odpadního tepla pro MČ P14 finanční prostředky ze SFŽP 1.255,75 Kč a prostředky 

z rozpočtu Evropské unie ve výši 21.347,84 Kč. 

Čerpání finančních prostředků za rok 2015 se jeví zkresleně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ 

financovala tuto akci již v roce 2014. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé 

výdaje a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů 

přeúčtována do příslušného účetního období.  

Dotace byla vyčerpána v plné výši. 
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„Parník“ – rekonstrukce v objektu 

Org. 0000000001350 

RU MČ 239.600,00 Kč – čerpáno 239.580,00 Kč 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby 

a dokumentace pro výběr zhotovitele na vybudování ordinací z restauračních prostor. 

ZŠ Gen. Janouška – elektroinstalace 

Org. 0000000001339 

RU MČ 7.300,00 Kč – čerpáno 7.260,00 Kč 

Jedná se o doplnění projektové dokumentace o měření bezdrátového přenosu pro regulaci. 

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce teras + chodníků 

Org. 0000000001332 

RU MČ 11.000,00 Kč - čerpáno  10.890,00 Kč 

Jedná se o doplnění projektové dokumentace o technický průzkum do teras a chodníků. 

MŠ Paculova – rekonstrukce objektu 

Org. 0000000001352 

RU MČ 238.400,00 Kč – čerpáno 238.370,00 Kč 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro gastro provoz, ZTI, vzduchotechniku a vytápění. 

MŠ Chvaletická – rekonstrukce objektu 

Org. 0000000001351 

RU MČ 240.800,00 Kč – čerpáno 240.790,00 Kč 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro gastro provoz, ZTI, vzduchotechniku a vytápění. 

Cyklostezky - Cyklotrasy 

RS MČ  500.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč 

Ke dnešnímu dni je k následujícím akcím zpracována projektová dokumentace, obě jsou ve stavu 

projednávání (projektant, ODOP, Policie ČR) před vydáním stanovení dopravního značení. 

1) Páteřní cyklotrasa A26 východ (metro Černý Most – Horní Počernice). Propojení s MČ Horní 

Počernice – připojení na metro Černý Most (severní a jižní cesta), napojení na trasu EuroVelo 4.  

2) Pěší propojení a páteřní cyklotrasa A44 sever (Černý Most – Satalice).  

Rezerva OI 
RS MČ 1.700.000,00 Kč – čerpáno 1.700.000,00 Kč 

Tyto finanční prostředky byly rámci rozpočtu OI přesunuty na akce, které bylo během roku nutno 

zainvestovat či doinvestovat. 

Úprava Točny Hostavice 

Org. 0000000001311 

RU MČ 99.600,00 Kč – čerpáno 99.583,00 Kč 

Jednalo o dopracování zadávací projektové dokumentace pro úpravu točny Hostavice a parkovacích 

ploch Vidlák a Novozámecká ulice. V roce 2016 se předpokládá realizace akce. 
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ZŠ Šimanovská - tělocvična 

Org. 00000000001355 

RU MČ 100.000,00 Kč – čerpáno 92.500,00 Kč 

Jednalo se o zpracování architektonické studie, polohopisné a výškopisné zaměření a vypracování 

propočtu s agregovanými položkami. V roce 2016 se předpokládá příprava projektové dokumentace. 

MŠ Vybíralova 967 

Org. 0000000001356 

RU MČ 14.500,00 Kč – čerpáno 14.520,00 Kč 

Jedná se o vypracování dispozičních úprav vnitřních prostor stávající MŠ Vybíralova 967 za účelem 

vytvoření nové třídy včetně jejího zázemí pro dětskou skupinu.  

Sportoviště Splavná 

Org. 00000000001355 

RU MČ 190.000,00  Kč – čerpáno 189.365,00 Kč 

Jednalo se o zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na výstavbu 2 multifunkčních 

hřišť v parku u ulice Splavná.  

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 10/104 ze dne 5. 11. 2015 poskytnutí dotací 

městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení. Část přidělené dotace MČ P14 byla proinvestována  Odborem investičním, a to ve 

výši 189.365,00 Kč.  

 Investiční akce – ODOP 

Dětské hřiště Vizírská 

Org. 00000000001315 

RU MČ 746.700,00 Kč – čerpáno 746.679,20 Kč 

Realizace akce spočívala ve vybudování dětských hřišť pro věkovou kategorii 3-6 let a 6-12 let v ulici 

Vizírská. Dětské hřiště pro věkovou kategorii 3-6 let je oploceno. 

Akce dokončena 08/2015.  

Investiční akce – OHS 

Nákup 2 ks dopravních prostředků 

RU MČ 940.000,00 Kč – čerpáno 938.761,56 Kč 

V měsíci říjnu a listopadu 2015 skončila Dohoda o poskytnutí dvou elektromobilů v rámci projektu           

E-mobility uzavřená mezi Městskou částí Praha 14 a společností ČEZ. Tyto elektromobily bylo nutné 

nahradit jinými vozy, aby byla zajištěna mobilita odborů Úřadu městské části Praha 14. 

Na základě výběrového řízení Rada m. č. Praha 14 usnesením č. 606/RMČ/2015 ze dne 12. 11. 2015 

vydala souhlas k uzavření kupní smlouvy na koupi osobního automobilu tovární značky Škoda Auto, 

model Rapid Spacebak Style 1,2 TSI v hodnotě 339.811,56 Kč a usnesením č. 622/RMČ/2015 ze dne 

30. 11. 2015 souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na užitkový automobil tovární značky Renault 

Trafic Pasenger Combi v hodnotě 598.950,00 Kč. 
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Investiční akce – OSM 

Výkup pozemků 

RU MČ 225.000,00 Kč – čerpáno 222.588,00 Kč 

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 2701/2, k. ú. Kyje prostřednictvím Souhlasného 

prohlášení uzavřeného dne 14. 12. 2015. Vkladové řízení do katastru nemovitostí proběhlo pod číslem 

V-97112/2015, vklad bude proveden dne 29. 1. 2016, a to s právními účinky k 21. 12. 2015.  

Investiční akce – KT-OIT 

Programové vybavení 

RU MČ 901.000,00 Kč – čerpáno 896.548,66 Kč 

Byly pořízeny licence potřebné pro provoz vysoce dostupného úložiště a jeho zálohování (licence 

datového úložiště HP). Dále byly pořízeny licence, které jsou potřebné z důvodu licenčního 

auditu: Microsoft Datacentre Server 2012 R2, Microsoft SQL Server 2014. 

Výpočetní technika server 

RU MČ 3.049.000,00 Kč – čerpáno 3.048.958,00 Kč 

V objektu úřadu bylo třeba doplnit kabeláž z důvodu zachování hvězdicové topologie bez dalších 

rozbočovačů. 

Výměna aktivních prvků v budově úřadu 1073 – staré prvky byly více než 10 let a mimo záruku 

a podporu výrobce, neumožňovali napájení IP telefonů (bylo řešeno napájecími adaptéry 

v pronájmu dodavatele).  

Byl pořízen UPS server do serverovny, 2 ks serveru a 2 ks diskových polí. V rámci dodávky byla 

zajištěna kompletní instalace, konfigurace a migrace dat. 

Prezentační panel pro zasedací místnost 

RU MČ 50.000,00 Kč – čerpáno 48.816,00 Kč 

Pro potřeby stavebního odboru byl do zasedací místnosti pořízen prezentační 4K panel včetně 

stropního držáku a související kabelové instalace.  

Investiční akce – OŘEŠ 

Investiční transfer (Kovácká) 

RU MČ 5.497.600,00 Kč – čerpáno 5.477.922,00 Kč 

Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány dle podmínek vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci 

„Sportovní areál ZŠ Gen. Janouška“ –  rekonstrukce sportovišť (za provedené stavební práce 

související s revitalizací sportovních ploch školního areálu ZŠ Generála Janouška a za výkon činnosti  

BOZP a TDI). 

Investiční transfery spolkům 

SK Spektrum Praha 

RU MČ 110.000,00 Kč – čerpáno 110.000,00 Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

MČ Praha 14 v rámci podpoření projektu „Výstavba nové tribuny a zázemí“. 
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TJ Sokol Jahodnice 
RU MČ 130.000,00 Kč – čerpáno 130.000,00 Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

MČ Praha 14  v rámci podpoření  projektu  „Pokračující rekonstrukce a modernizace  sociálního 

zázemí, zajištění dobudování šaten, sprch a toalet“. 

TJ Slavoj Tesla Hloubětín 
RU MČ 130.000,00 Kč – čerpáno 130.000,00 Kč 

Finanční prostředky byly čerpány na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

MČ Praha 14  v rámci podpoření projektu „Výstavba sociálního zázemí – sprchy a sociálky jsou 

základem dobré hygieny, zajištění realizace výstavba sprch – sociálního zázemí“. 

 

Praha 16. 2. 2016 
Dle podkladů:  OI, ODOP, OHS, OI-KT, OSM, OŘEŠ 

zpracovala:  Jana Moravcová – OI 

schválila:  Ing. Martina Mezenská 

 vedoucí odboru investičního 


