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Komentář  k čerpání kapitálových výdajů za 1. – 4.  čtvrtletí  2014 
 

Investiční akce – OSMI 

 

MŠ Zelenečská + MŠ Šebelova – energetická úspora 

Org. 0010144001273 

RU MČ 2.785.600,00 Kč,  - čerpáno 2.173.289,07 Kč 

RU MHMP 3.700.000,00 Kč  – čerpáno 3.700.000,00 Kč 

RU SFŽP+EU 3.647.500,00 Kč – čerpáno 3.647.523,98 Kč 

 

MŠ Zelenečská 

 

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav včetně sanace konstrukcí před zateplením,             

v kompletním zateplení obvodového pláště, střechy a výměně původních výplní otvorů, které povedou 

ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k  energetickým úsporám. Současně 

byla provedena výměna zámečnických a klempířských prvků a rekonstrukce elektroinstalace 

související se stavebními úpravami. V součinnosti se zateplením budovy školky byla provedena                   

i rekonstrukce hlavního vstupu do budovy, vstupu do kuchyně a do školnického bytu včetně opravy 

celých přístavků a přístupové plochy. Dodatkem č. 1 byl upraven termín zahájení a dokončení prací 

tak, aby nebylo omezeno zahájení provozu školky. Dodatkem č. 2 byly upraveny změny na stavbě 

mimo SoD spočívající v zateplení předsazených stříšek ze všech stran, provedení nového hromosvodu 

a opravě poškozených hlav komínů. 

Zhotovitel: KAZIKO a. s., Praha 9. 

Realizace akce byla zahájena 5/2014.  

Akce dokončena 8/2014. 

 

MŠ Šebelova 

 

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav včetně sanace konstrukcí před zateplením,               

v kompletním zateplení obvodového pláště, střechy, zakrytí vstupních teras, které povedou ke zlepšení 

tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k  energetickým úsporám. Současně byla 

provedena výměna zámečnických a klempířských prvků, rekonstrukce elektroinstalace související se 

stavebními úpravami a úprava okolí objektu. Dále byl řešen i špatný stav vstupních ramp a křížení 

provozu. Na základě stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy bylo tedy v rámci těchto úprav 

provedeno propojení pavilonu 1 a 2 v úrovni 2 NP. Dodatkem č. 1 byl upraven termín zahájení                   

a dokončení prací tak, aby nebylo omezeno zahájení provozu školky. Dodatkem č. 2 byly upraveny 

změny na stavbě mimo SoD spočívající v opravě ramp, spojovacího krčku, úpravě zateplení                         

a provedení svodů severní fasády.  

Zhotovitel: KAZIKO a. s., Praha 9. 

Realizace akce byla zahájena 5/2014.  

Akce dokončena 8/2014. 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 39/16 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí investiční 

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (příspěvek hl. m. Prahy na spolupodíly na akce realizované v rámci 

OPŽP) na rok 2014 ve výši 3.700.000,00 Kč pro MČ P14.  

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3058 ze dne 28. 11. 2014  navýšení rozpočtu hl. m. Prahy    

o přijaté investiční 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, ze Státního fondu životního prostředí ve výši 202.639,99 Kč a dále ze státního 

rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši 3.444.883,99 Kč. 

Dotace byly vyčerpány v plné výši. 
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MŠ Paculova – energetická úspora  

Org. 0000000001275 

RS 250.000,00 Kč – RU 0,00 Kč 

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav (včetně sanace konstrukcí před zateplením), 

které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k  energetickým 

úsporám. V minulých letech byla již provedena výměna prosklených výplní otvorů a rekonstrukce 

střechy. Současně dojde i k využití dvou rozměrných otevřených teras, které budou obezděny, čímž 

dojde ke zhodnocení uspořádání tříd.  

Realizace akce v 2015. 

Finanční prostředky byly v rámci rozpočtového opatření v 2014  přesunuty na akci „MŠ Paculova               

- odstranění havarijního stavu ZTI“ na zpracování projektové dokumentace.  

 

Dne 22. 4. 2014 obdržela MČ „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory 

odpovídá stavu při podání žádosti a činí  cca 2.849 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP                    

168 tis. Kč.  

 

MŠ Gen. Janouška – energetická úspora  

Org. 0010097001242 

RU MČ 5.040.600,00 Kč,  - čerpáno 5.030.671,04Kč 

RU MHMP – výherní automaty 1.410.900,00 Kč – čerpáno 1.410.900,00 Kč 

RU SFŽP+EU 1.821.200,00 Kč – čerpáno 1.821.159,39 Kč 

 

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

vlastností objektu, a tím následně k  energetickým úsporám včetně odstranění havarijního stavu 

prosklených výplní otvorů. Střešní plášť byl již zateplen a zůstal v původním stavu. 

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

výměny původních prosklených výplní otvorů. Dodatkem č.1 byl upraven termín zahájení                           

a dokončení prací tak, aby nebylo omezeno zahájení provozu školky. Dodatkem č. 2 byly upraveny 

změny na stavbě mimo SoD spočívající v navýšení výměr zateplení dle skutečného provedení, změně 

povrchu dětského hřiště, v úpravě výstupů z CO krytu, navýšení počtu markýz a úpravě vstupů před 

vchodem do ředitelny a kuchyně. Dodatkem č. 3 byl posunut termín na stavební práce související 

s úpravou mlhovitě na dětské hřiště v termínu 20. 10 – 20. 11. 2014. 

Zhotovitel: 3V&H, s. r. o., Uherský Brod. 

Realizace akce byla zahájena 6/2014. 

Akce dokončena 11/2014.  

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3058 ze dne 28. 11. 2014  navýšení rozpočtu hl. m. Prahy  o 

přijaté investiční 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, ze Státního fondu životního prostředí ve výši 101.175,24 Kč a dále ze státního 

rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši 1.719.984,15 Kč. 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 41/14 ze dne 11. 9.  2014 poskytnutí dotace 

městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů. Část 

z přidělené dotace MČ Praha 14 byla poskytnuta Odboru správy majetku a investic, a to  ve výši 

1.410.900,00 Kč.  

Dotace byly vyčerpány v plné výši. 
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MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská – energetická úspora 

Org. 0010143001241  

RU MČ 10.078.100,00 Kč – čerpáno 9.877.426,73 Kč 

RU MHMP 11.600.000,00 Kč – čerpáno 11.600.000,00 Kč 

RU SFŽP+EU 3.912.200,00 Kč – čerpáno 3.912.177,98 Kč 

MŠ Chvaletická  

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, odstranění původního 

kabřincového obkladu, zateplení obvodového pláště a části nezateplené střešní konstrukce, výměně 

původních výplní otvorů, výměně zámečnických a klempířských prvků, zbudování nového hřiště, 

opravě asfaltových povrchů, vytvoření zimní zahrady nad vstupem, částečné zasklení pavlačí, zazdění 

prostoru pod schodištěm a úpravě oplocení.  Dodatkem č. 1 byl upraven termín zahájení a dokončení 

prací tak, aby nebylo omezeno zahájení provozu školky. Dodatkem č. 2 byly upraveny změny na 

stavbě mimo SoD spočívající v dodatečné tepelné izolaci základů, provedení povrchových úprav 

stropů na pavlačích, stěn a stropů na terasách, v dodatečné podbetonávce venkovního zábradlí a  

opravě dešťové kanalizace.  

Realizace akce byla zahájena 2/2014.  

Akce dokončena 8/2014. 

 

MŠ Štolmířská  

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, kompletnímu zateplení 

obvodového pláště, střechy, podlah, výměně původních výplní otvorů, výměně zámečnických                     

a klempířských prvků. Součástí řešení byla i instalace VZT a úprava systému vytápění a rekonstrukce 

hromosvodu. Dodatkem č. 1 byl upraven termín zahájení a dokončení prací tak, aby nebylo omezeno 

zahájení provozu školky. Dodatkem č. 2 byly upraveny změny na stavbě mimo SoD spočívající 

v úpravě dispoziční změny vstupu, doplnění hydroizolace stěn, podlah a základů, opravě omítek v celé 

budově, úpravě parapetů pro kotvení oken, úpravě ZTI a ÚT, provedení elektroinstalace – slaboproud 

(EZS) a změn podlah.  

Zhotovitel: IMOS Brno, a. s.                                                                                                                

Realizace akce byla zahájena 2/2014.  

Akce dokončena 7/2014. 

 

Oba projekty byly podány jako jedna žádost na SFŽP. 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 39/16 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí investiční 

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (příspěvek hl. m. Prahy na spolupodíly na akce realizované v rámci 

OPŽP) na rok 2014 ve výši 11.600.000,00 Kč pro MČ P14.  

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3058 ze dne 28. 11. 2014  navýšení rozpočtu hl. m. Prahy  o 

přijaté investiční 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, ze Státního fondu životního prostředí ve výši 217.342,99 Kč a dále ze státního 

rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši 3.694.834,99 Kč. 

Dotace byly vyčerpány v plné výši. 
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MŠ Vybíralova č. p. 968 – gastro vybavení 

Org. 0000000001298 

RU 508.500,00 Kč -  čerpáno 508.436,00 Kč 

Pro detašované pracoviště (MŠ Vybíralova č. p. 969) bylo stravování zajištěno z kuchyně kmenové 

mateřské školky Vybíralova č. p. 968, která byla dovybavena potřebným gastro zařízením (vzhledem 

ke zvýšené kapacitě – 2 třídy po 28 dětech). 

 

ZŠ Chvaletická – rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí 

Org. 0000000001284 

RU 3.875.600.000,00 Kč – čerpáno 3.875.531,61 Kč 

Vzhledem k havarijnímu stavu vzduchotechnického zařízení bylo v roce 2012 přistoupeno ke 

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky varny včetně skladového 

zázemí, rekonstrukci chladících boxů, systému chlazení a rekonstrukci výtahu. Současně byla řešena           

i problematika se stávajícím odvětrání sociálek a odvětrání sprch u šaten tělocvičny.  

Zhotovitel: KAZIKO a. s., Praha 9. 

Realizace akce byla zahájena 6/2014.  

Akce dokončena 8/2014. 

 

ZŠ Chvaletická – rekonstrukce podhledů v 1 PP. a 1 NP. 

Org. 0000000001269 

RU 1.174.000,00 Kč – čerpáno 1.173.844,75  Kč 

V první etapě v roce 2013 byla provedena výměna podhledů v 1 NP  (učebny žáků) a ve druhé etapě 

následovalo doplnění do zbývajících prostor 1 NP a 1 PP.  

Zhotovitel: Komont, spol. s r. o., Praha 4.  

Realizace akce (2. etapa) byla zahájena 7/ 2014. 

Akce dokončena 8/2014. 

 

ZŠ Vybíralova – energetická úspora 

Org. 0010122001232 

RU 9.324.200,00 Kč – čerpáno 9.324.156,35 Kč   

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

vlastností objektů, a tím následně k  energetickým úsporám a odstranění špatného technického stavu 

budovy. Opatření spočívala v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení fasád, 

spojovacích krčků, zateplení obvodových stěn a střechy včetně výměny všech původních výplní 

otvorů. 

Zhotovitel: IMOS Brno a. s. 

Akce dokončena 11/2013.  

Jedná se o dofinancování akce včetně uvolnění pozastávky.  

 

ZŠ Bří Venclíků – energetická úspora 

Org. 0000000001233 

RS 16.000,00 Kč – čerpáno 15.246,00 Kč  

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování vyhodnocení spotřeby energií (SFŽP -roční 

zpráva – po dobu 5 let). 

 

ZŠ Chvaletická – energetická úspora 

Org. 0041529001229 

RS 16.000,00 Kč – čerpáno 15.246,00 Kč  

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování vyhodnocení spotřeby energií (SFŽP -roční 

zpráva – po dobu 5 let). 
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ZŠ Gen. Janouška – energetická úspora 

Org. 0041528001228 

RS 16.000,00 Kč – čerpáno 15.246,00 Kč  

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování vyhodnocení spotřeby energií (SFŽP -roční 

zpráva – po dobu 5 let). 

 

Dům sociálních služeb Bojčenkova  

Org. 0000000001247 

RU 18.200,00 Kč – čerpáno 18.150,00 Kč 

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

stravovacích kapacit, včetně celkového zateplení obálky budovy. V roce 2015 se předpokládá 

zpracování realizační projektové dokumentace. 

 

Budova ÚMČ čp. 1073 – rekonstrukce výtahu 

Org. 0000000001279 

RU 1.171.300,00 Kč – čerpáno 1.171.280,00 Kč 

Vzhledem ke špatnému technickému stavu výtahu (provoz od roku 1996), častým poruchám a tím i k 

četnosti servisních zásahů, měla být v listopadu 2013 provedena jeho rekonstrukce. Vzhledem 

k insolventnosti firmy před samotnou realizací bylo přistoupeno k odstoupení od SoD s tímto 

zhotovitelem. Počátkem roku 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a  následně uzavřena 

SoD.  

Zhotovitel: Výtahy VOTO Plzeň s. r. o. 

Realizace akce byla zahájena 7/2014.  

Akce dokončena 8/2014. 

 

Budova ÚMČ čp. 1072, 1073 – zastínění jihozápadní fasády  

Org. 0000000001277 

RU 2.460.800,00 Kč – čerpáno 2.460.764,90 Kč 

Realizace akce spočívala v instalaci zastínění jihozápadní fasády objektů (venkovní žaluzie)                       

a rozšíření klimatizačního systému primárně do kanceláří úřadu na jihozápadní straně budov. V 2013 

byla zpracována projektová dokumentace k instalaci lokálních klimatizačních jednotek a následně 

zpracována i simulace energetického chování budov s ohledem na venkovní zastínění objektu. 

V 5/2014 proběhlo výběrové řízení na zastínění jihozápadní fasády budov.  

Zhotovitel: SYSTRA, spol. s r. o., Brno. 

Realizace akce byla zahájena 7/2014. 

Akce dokončena 9/2014. 

 

Budovy ÚMČ č p. 1072, 1073 –  úprava předprostoru 

Org. 0042100001285 

RU 996.800,00 Kč – čerpáno 996.720,50 Kč 

Realizace akce spočívala v úpravách předprostoru ÚMČ Praha 14. Byl zde zřízen propojovací chodník 

mezi vstupy do obou objektů, zrekonstruovány stávající cesty, současně byla provedena i výměna 

dlažby v místech vstupů za protiskluzovou dlažbu a provedeny sadové úpravy. Budovy byly 

bezbariérově zpřístupněny z obou stran. Z důvodu požadavku objednatele na určitý typ a barevnost 

dlažby došlo k prodloužení  dokončení prací s termínem 15. 4. 2014. 

Zhotovitel: KAZIKO a. s.  

Realizace akce byla zahájena 11/2013.  

Akce dokončena 4/2014. 
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Rezerva OSMI 

RS 4.000.000,00 Kč – čerpáno 4.000.000,00 Kč 

Tyto finanční prostředky byly v rámci rozpočtu OSMI přesunuty na akce, které bylo nutno vzhledem 

k nezbytně nutným okolnostem neprodleně zainvestovat. Jedná se o akce,  které jsou 

spolufinancovány z Operačního programu životní prostředí, OPPK na zpracování nových projektů a 

dofinancování ostatních rozestavěných či nových akcí. 

 

Výkup pozemků 

RU 2.000,00 Kč – čerpáno 2.000,00  Kč 

Odprodej pozemku firmě EKOSPOL. Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků pod 

komunikacemi – ul. Manželů Dostálových,  9. května a v Jiráskově čtvrti.  

 

Parkovací plochy a prostranství Vizírská 

Org. 0000000001296 

RU 3.300.700,00 Kč -  čerpáno 3.300.663,77 Kč 

Realizací akce došlo k vytvoření nového parku a dětského hřiště pro 25 dětí. Zároveň byl vymezen             

a oplocen pozemek pro potřeby ZŠ Chvaletická.  

Podél ul. Vizírské parc. č. 2665/3 vzniklo parkoviště s 25 kolmými parkovacími stáními osobních 

vozidel s vozovkou šířky 6 m a s obratištěm vedle školní vjezdové brány. Dalších 5 šikmých a 5 

kolmých stání bylo realizováno na pozemku parc. č. 2648. Současně s těmito parkovacími stáními 

byla upravena křižovatka Vizírské ulice a obslužné komunikace a okolo stávajících sloupů veřejného 

osvětlení byly vydlážděny ochranné ostrůvky.  

Zhotovitel: PRAGIS a. s., Praha. 

Realizace akce byla zahájena 8/2014. 

Akce dokončena 11/2014. 

 

Parkoviště Vlčkova 

Org. 0000000001246 

RU 952.000,00 Kč -  čerpáno 951.711,56 Kč 

Záměrem akce bylo rozšíření parkovacího stání v ulici Vlčkova pro potřeby ÚMČ Praha 14. Stávající 

podélná stání na vozovce byla nahrazena šikmými nebo kolmými stáními, umístěnými částečně na 

vozovce, částečně na stávajícím chodníku a částečně na nově doplněné zpevněné ploše. Celkem zde 

vzniklo 14 šikmých stání, 3 podélná stání a 5 kolmých parkovacích stání – celkem 22 stání. Místo 

stávajícího chodníku byl vybudován nový a v jeho části byla zřízena nová plocha kontejnerového 

stání.  

Zhotovitel: BEVI STAV CZ a. s., Praha 5. 

Realizace akce byla zahájena 7/2014.  

Akce dokončena 10/2014. 

 

Budova čp. 332, k. ú. Hloubětín - dražba 

RU 13.000 ,00 Kč – čerpáno 12.950,00 Kč 

Dražba budovy ev. č. 332 – dražba proběhla dne 29.11.2013, usnesením Obvodního soudu č. 26                     

E 67/2011-140  vydražitel MČ Praha 14, celková částka 22.952,00 Kč (složená dražební jistota 

v částce 10.000,00 Kč). Soud stanovil vydražiteli MČ Praha 14 lhůtu k zaplacení do jednoho měsíce 

od právní moci předmětného usnesení. Proti usnesení byla povinným panem Ščukou podána tři 

odvolání (poslední dne 20. 1. 2014). 

 

ZŠ Vybíralova – regenerace prostranství 

Org. 0000000001304 

RU 202.300,00 Kč – čerpáno 202.280,00 Kč 

Realizace akce by spočívala v úpravě veřejného prostranství před budovou školy, v jejím atriu a také 

v areálu školy, který slouží i veřejnosti k přístupu do tělocvičen a k hřišti. Základní myšlenkou bylo  
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estetické (barevné řešení asfaltových ploch a dlažby) a funkční zlepšení současného stavu. Dále                  

v  radikálnějším prořezání stromů a křovin, v úpravě zeleně, výsadbě nových stromů, umístění laviček,  

repasi veřejného osvětlení, umístění enviromentálního prvku ve tvaru letadla, zřízení parkoviště pro 

zaměstnance školy a umístění krytého stojanu na kola.    

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace a projektové žádosti.   

 

Žádost o dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byla podána v 4/2014.                  

MČ Praha 14 obdržela rozhodnutí řídícího orgánu, že žádost nebude podpořena. 

 

ZŠ Chvaletická (Rochovská 1 st.) – energetická úspora 

Org. 0010176001303 

RU MČ  8.988.700 ,00 Kč – čerpáno 837.574,32 Kč  

RU MHMP 3.000.000,00 Kč – čerpáno 505.883,44Kč 

RU SFŽP+EU 7.538.200,00 Kč – čerpáno 7.538.168,68 Kč  

Realizace akce spočívá 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 spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště                   

a střechy.  

Zhotovitel: Genel Invest, s. r. o., Praha. 

Realizace akce byla zahájena 11/2014. 

Předpokládaný termín dokončení 5/2015 (dle klimatických podmínek). 

 

Nedočerpané finanční prostředky z upraveného rozpočtu MČ 2014 budou zapojeny do rozpočtu na rok 

2015. 

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3240 ze dne 16. 12. 2014  navýšení rozpočtu hl. m. Prahy    

o přijaté investiční 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, ze Státního fondu životního prostředí ve výši 418.787,14 Kč a dále ze státního 

rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši 7.119.381,54 Kč. 

Dotace byly vyčerpány v plné výši.  

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č.2/14 ze dne 18. 12. 2014 poskytnutí investiční 

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (příspěvek hl. m. Prahy na spolupodíly na akce realizované v rámci 

OPŽP) na rok 2014 ve výši 3.000.000,00 Kč pro MČ P14.  

Dotace nebyla vyčerpána v plné výši.  V  rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP  za rok 2014 

bude zažádáno  o ponechání  nedočerpané dotace v částce 2.494.116,56 Kč na rok 2015. 

 

MŠ Vybíralova čp. 967, 968 – rekonstrukce ZTI 

Org.0000000001301 

RU 154.900 ,00 Kč – čerpáno 154.880,00 Kč 

Realizace akce spočívá v rekonstrukci  rozvodů  vnitřní splaškové kanalizace, části vodovodu (nové 

odbočky TUV, studené vody a cirkulace) a požárního vodovodu. Zároveň budou v dotčených 

prostorách vyměněny sanitární předměty a obklady stěn. Finanční prostředky byly čerpány na 

zpracování projektové dokumentace. 

Akce bude realizována v součinnosti se zateplením objektů MŠ Vybíralova čp. 967, 968 a 969.  

Termín realizace 2015. 
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MŠ Vybíralova čp. 967, 968, 969 – energetická úspora 

Org. 0000000001302 

RU 745.800 ,00 Kč – čerpáno 745.762,00 Kč 

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

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

stavu budov.  

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště a 

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

na provedení okapového chodníčku kolem objektů, zpětné montáže drobných konstrukcí a provedení 

klempířských a zámečnických prvků. V součinnosti s touto akcí bude realizována i rekonstrukce ZTI 

v MŠ čp. 967 a 968.  

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, 

energetický audit a zpracování žádosti o dotaci. 

Termín realizace 2015. 

 

Dne 4. 8. 2014 obdržela MČ „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory 

odpovídá stavu při podání žádosti a činí  10.936 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 644 tis. Kč.  

 

„Plechárna“ – volnočasové zařízení 

Org. 0010175001295 

RU 4.549.100 ,00 Kč – čerpáno 1.875.065,93,00 Kč 

RU MHMP 1.500.000,00 Kč – čerpáno 1.500.000,00 Kč 

RU SFŽP+EU  1.792.100,00 Kč – čerpáno 1.792.084,28 Kč 

 

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

vlastností objektu, a tím následně k  energickým úsporám. Opatření spočívají v provedení sanací 

konstrukcí před zateplením a zateplení obvodového pláště a střechy. V 10/2014 byla uzavřena SoD se 

zhotovitelem.  

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

Realizace akce byla zahájena 10/2014. 

Předpokládaný termín dokončení  3/2015 ( dle klimatických  podmínek). 

 

Nedočerpané finanční prostředky z upraveného rozpočtu MČ 2014 budou zapojeny do rozpočtu na rok 

2015. 

 

V průběhu provádění sond na obvodovém plášti byla zjištěna přítomnost azbestu. Před vlastním 

zahájením stavebních prací bylo nutno azbest ekologicky odstranit.  

Odstranění provedla firma: EKOSTAR spol. s r. o., Praha. 

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 3240 ze dne 16. 12.. 2014  navýšení rozpočtu hl. m. Prahy  o 

přijaté investiční 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, ze Státního fondu životního prostředí ve výši 99.560,03 Kč a dále ze státního 

rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši 1.692.524,25 Kč. 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č.2/14 ze dne 18.12. 2014 poskytnutí investiční 

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (příspěvek hl. m. Prahy na spolupodíly na akce realizované v rámci 

OPŽP) na rok 2014 ve výši 1.500.000,00 Kč pro MČ P14.  

 

Dotace byly vyčerpány v plné výši. 
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Točna Hostavice 

Org. 0000000001311 

RU 291.900 ,00 Kč – čerpáno 291.852,00 Kč 

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace pro akci  „Úprava točny 

Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a v Novozámecké ulici“. 

V současné době probíhá sloučené řízení k vydání územního souhlasu a k ohlášení stavebních prací. 

 

KC Hloubětínská 

Org. 0000001192 

RU 317.000,00 Kč – čerpáno 316.923,00 Kč 

Vzhledem k vypsání „Mezinárodní architektonické soutěže“ s odlišnou koncepcí bylo nezbytně nutné 

ukončit smluvní vztah s původním zpracovatelem projektové dokumentace. Následně byla uzavřena 

smlouva o poskytnutí poradenství v oblasti veřejných zakázek (jednacího řízení bez uveřejnění ve 

smyslu § 23 ZVZ, které je vedeno se třemi uchazeči, revizí nastavení zadávacích podmínek, revizí 

smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a právní podporou navazující na 

architektonickou soutěž o návrh na výstavbu Komunitního centra Hloubětínská 55).  

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

zhotovitele projektové dokumentace. V prvé polovině roku 2015 se předpokládá uzavření smlouvy se 

zhotovitelem projektové dokumentace.  

 

Kardašovská čp. 625, 626, 668 a 669 

Org. 0000001307 

RU 2.317.800,00 Kč – čerpáno 2.317.846,58 Kč 

Avízo -  Správa majetku Praha 14 (Společenství pro dům – investiční náklady). Jednalo se zejména           

o výměnu oken s lepším tepelným standardem a o rekonstrukci elektrorozvodů a slaboproudých 

rozvodů včetně prací s tím souvisejících.  

 

Kpt. Stránského čp. 993, 994 

Org. 0000001308 

RU 70.800 ,00 Kč – čerpáno 70.767,82 Kč 

Avízo -  Správa majetku Praha 14 (Společenství pro dům – investiční náklady). Jednalo se o stavební 

úpravy, které se týkaly zejména vybudování nové podlahy v nebytovém prostoru, osazení mříží na 

suterénní okna a výměnu oken s lepším tepelným standardem včetně prací s tím souvisejících.  

 

Gen. Janouška čp. 902 

Org. 0000001330 

RU 1.790.800 ,00 Kč – čerpáno 1.790.800,00 Kč 

Avízo - Správa majetku Praha 14 (Společenství pro dům – investiční náklady). Jednalo se                               

o rekonstrukce  2 výtahů. 

 

Vnitrobloky k. ú. Černý Most 

Org. 0000000001313 

RU 690.700,00 Kč – čerpáno 689.668,00 Kč 

Realizace akce spočívá v revitalizaci vnitrobloků na sídlišti Černý Most II. Hlavním problémem je  

vyřešení zatékající dešťové vody do podzemních garáží, a to opravou hydroizolace. Součástí návrhu je 

ošetření stávající zeleně, odstranění neperspektivních jedinců a odstranění náletové zeleně. Dále bude 

provedena výsadba nové zeleně, vytvoření nových pěších propojení a rekreačních zón včetně obnovy 

městského mobiliáře (instalace pobytových laviček a odpadkových košů).  Finanční prostředky byly 

čerpány na zpracování projektové dokumentace a podkladů pro podání žádosti.  

 

Žádost o dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byla opakovaně podána                   

v  10/2014. MČ Praha 14 obdržela rozhodnutí řídícího orgánu, že žádost nebude podpořena. 
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MŠ Chvaletická – přestavba ubytovny 

Org. 0000001318 

RU 587.800,00 Kč – čerpáno 587.722,79 Kč 
Realizace akce spočívala v přestavbě ubytovny na prostory pro speciální třídu,  pro potřeby mateřské 

školky. V souladu s Usnesením č.493/RMČ/2014 ze dne 25. 8. 2014 a v souladu se Smlouvou                    

o zajištění stavby ve prospěch třetího byla uhrazena spoluúčast MČ.  

Akce dokončena 11/2014. 

 

MŠ Paculova – havarijní stav ZTI 

Org. 0042356001329 

RU 3.000,00 Kč – čerpáno 2.981,96 Kč  

RU HMP 2.950.000,00 Kč - čerpáno 2.950.000,00 Kč 

Realizace akce spočívala v odstranění havarijního stavu ZTI v objektu mateřské školky včetně 

výměny zařizovacích předmětů. 

Akce dokončena 12/2014. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 41/17 ze dne 11. 9. 2014 poskytnutí dotace 

z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2.950.000,00 Kč na odstranění havarijního stavu ZTI.  

Dotace byla vyčerpána v plné výši. 

 

ZŠ Bří Venclíků – regulace vytápění 

Org. 0000000001319 

RU 499.700,00 Kč – čerpáno 499.609,00 Kč 

Vzhledem k dosažení energetických úspor objektu požadovaných v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, Prioritní osa 3 bylo nutno instalovat termoregulační ventily na otopnou soustavu. 

Akce dokončena 12/2014. 

 

Park Pilská – volnočasové aktivity 

Org. 0000000001251 

RU 239.000,00 Kč – čerpáno 238.975,00 Kč 

V rámci revitalizace stávajícího zámeckého parku v Hostavicích, ul. Pilská je připraven projekt „Park 

Pilská“, který navrhuje vymezení nových pobytových a sportovních ploch a jejich propojení systémem 

parkových cest, situování nového komunitního centra  a vstupního objektu se sociálním zázemím, 

vytvoření prostor pro široké spektrum volnočasových aktivit a klidnějšího zázemí v okolí školy . 

Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování žádosti. Realizace akce bude rozložena do                

I. a  II. etapy.  

 

Žádost o dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byla opakovaně podána                  

v  10/2014. Žádost byla podpořena a počátkem roku 2015 se předpokládá uzavření  smlouvy s HMP – 

řídícím orgánem Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost..  

 

MŠ – projektové dokumentace  

  

Z analýzy technického stavu školských budov vyplynula potřeba soustředit se na rekonstrukci 

elektrorozvodů na několika školkách a zajistit přípravu realizačních projektových dokumentací                    
(Usnesení  č. 631/RMČ/2014 ze dne 3. 11. 2014 a Usnesení  č. 671/RMČ/2014 ze dne 18. 11. 2014) 

 

MŠ Paculova – elektroinstalace 

 Org. 0000000001320 

RU 167.000,00 Kč – čerpáno 166.980,00 Kč 
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MŠ Šebelova – elektroinstalace  

Org. 0000000001321 

RU 190.300,,00 Kč – čerpáno 190.212,00 Kč 

MŠ Vybíralova 967 – elektroinstalace Org. 0000000001322 

RU 171.000,00 Kč – čerpáno 170.973,00 Kč 

MŠ Vybíralova 968 – elektroinstalace  

Org. 0000000001323  

RU 171.000,00 Kč – čerpáno 170.973,00 Kč 

MŠ Chvaletická – elektroinstalace  

Org. 0000000001327 

RU 177.400,00 Kč – čerpáno 162.140,00 Kč 

MŠ Gen. Janouška – elektroinstalace  

Org. 0000000001328 

RU 185.400,00 Kč – čerpáno 182.710,00 Kč 

 

ZŠ – projektové dokumentace 

 

Z analýzy technického stavu školských budov vyplynula potřeba soustředit se na rekonstrukci 

elektrorozvodů, zdravotechniky, ústředního topení, zastínění objektu a rekonstrukci teras na  

vybraných školách a zajistit přípravu realizačních projektových dokumentací (Usnesení                                  

č. 631/RMČ/2014 ze dne 3. 11. 2014, Usnesení  č. 671/RMČ/2014 ze dne 18. 11. 2014 a Usnesení RMČ                    

č. 720/RMČ/2014 ze dne 15. 12. 2014). 

. 

ZŠ Hloubětínská – elektroinstalace  

Org. 0000000001324 

RU 372.700,00 Kč – čerpáno 372.680,00 Kč 

ZŠ Chvaletická (1. st. Rochovská )- elektroinstalace  

Org. 0000000001325 

RU 309.700 Kč – čerpáno 309.640,21 Kč 

ZŠ Šimanovská – elektroinstalace  

Org. 0000000001326 

RU 237.100,00 Kč – čerpáno 237.069,25 Kč 

ZŠ Hloubětínská - ústřední topení + zdravotechnika  

Org. 0000000001338 

RU 181.500,00 Kč – čerpáno 181.500,00 Kč 

ZŠ Gen. Janouška – ústřední topení + elektroinstalace + zdravotechnika 

Org. 0000000001339 

RU  672.000,00 Kč – čerpáno 671.550,00 Kč  

ZŠ Bří Venclíků  - zastínění objektu 

Org. 0000000001334 

RU 91.100,00 Kč – čerpáno 91.052,50 Kč 

ZŠ Bří Venclíků - nové terasy 

Org. 0000000001332 

RU  69.000,00 Kč – čerpáno 68.788,50 Kč 

 

Rekonstrukce chodníků Metujská + okolí – projektová dokumentace 

Org. 0000001333 

RU  169.500,00 Kč – čerpáno 169.400,00 Kč 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace „Obnova vodovodních řadů ul. Metujská a okolí, 

Praha 14 – rekonstrukce chodníků (dle  Grémia starosty ze dne 8. 9. 2014). 
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Investiční akce – ODOP 

 

 

Českobrodská – izolační zeleň 

Org. 0010149000000 

RU MČ 479.800,00 Kč – čerpáno 205.860,37 Kč 

RU SFŽP+EU 2.398.700,00 Kč – čerpáno 2.332.479,43 Kč 

Projekt izolační zeleň Českobrodská spočívala ve vytvoření nového pásu izolační zeleně na pozemku 

par. č. 2673, k. ú. Kyje, mezi navazující plochou plánované výstavby, železnicí a rušnou komunikací 

Českobrodská. Zeleň bude chránit navazující obytnou zónu. V rámci projektu bylo vysázeno                 

205 stromů a 10 957 ks keřů a provedeny  terénní úpravy a zatravnění.  

Akce dokončena 2014. 

 
Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1460 ze dne 17. 6.  2014 navýšení rozpočtu                       

MČ  P14 v rámci Operačního programu životní prostředí  - Zlepšení životního prostředí ze Státního 

fondu životního prostředí o 114.366,87 Kč a ze státní rozpočtu (prostředky z Evropské unie)                                  

o 1.944.236,87 Kč.  

 

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 2832 ze dne 21. 10.  2014 navýšení rozpočtu              

MČ P14 v rámci Operačního programu životní prostředí  - Zlepšení životního prostředí ze Státního 

fondu životního prostředí o 18.895,96 Kč a ze státní rozpočtu (prostředky z Evropské unie)                                  

o 321.231,40 Kč.  

Část dotace byla proúčtována z nákladů minulých let (2011).  

Dotace byly vyčerpány v plné výši.  

 

Hřiště Vidlák 

Org. 0000000001310 

RU 241.000,00 Kč – čerpáno 240.512,00 Kč  

Rozšíření dětského hřiště Vidlák, k. ú. Hostavice včetně doplnění 3 ks nových herních prvků. 

Akce dokončena 8/2014. 

 

Hřiště v Jiráskově parku 

Org. 0000000001306 

RU 195.000,00 Kč – čerpáno 193.950,90 Kč 

Rozšíření dětského hřiště v Jiráskově parku, k. ú. Kyje včetně doplnění 5 ks nových herních prvků. 

Akce dokončena 7/2014. 

 

Senior park 

Org. 0000000001309 

RU 335.000,00 Kč – čerpáno 334.020,00 Kč 

Vybudování senior parku v ulici Klánovická, k. ú. Hloubětín. Akce byla realizována ve spolupráci 

s Občanským sdružením - Starý Hloubětín. 

Akce dokončena 9/2014. 

 

Psí louka  na Lehovci 

Org. 0000000001305 

RU 368.000,00 Kč – čerpáno 367.235,00 Kč 

Vybudování psí louky v ulici Kukelská na Lehovci, k. ú. Hloubětín včetně instalace 9 ks agility prvků 

a oplocení psí louky. 

Akce dokončena 8/2014. 
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Psí louka V Chaloupkách 

Org. 0000000001314 

RU 245.000,00 Kč – čerpáno 241.456,00 Kč 

Vybudování psí louky v ulici V Chaloupkách, k. ú. Hloubětín včetně instalace 7 ks agility prvků                  

a oplocení. 

Akce dokončena 9/2014. 

 

Workoutové hřiště  

Org. 0000000001316 

RU 380 000,00 Kč – čerpáno 371.470,00Kč 

Vybudování street workoutového hřiště pro teenagery na nevyužívané ploše při ulici Bojčenkova,             

k. ú. Černý Most. 

Akce dokončena 10/2014. 

 

Dětské hřiště dopravního charakteru Rožmberská 

Org. 0000000001317 

RU 81.100,00 Kč – čerpáno 81.070,00Kč 

Vybudování hřiště s dopravním charakterem s nástřikem dopravních značek a jízdních profilů na 

asfaltovou plochu v blízkosti ul. Rožmberská, k. ú. Kyje. 

Akce dokončena 9/2014. 

 

Dětské hřiště Rožmberská 

Org. 0000000001312 

RU 335.000,00 Kč – čerpáno 334.804,58Kč 

Vybudování dětského hřiště Rožmberská, k. ú. Kyje. Realizace akce spočívala v odstranění 

nevyhovujících betonových pískovišť a odrazových stěn včetně instalace 4 ks nových herních prvků. 

Akce dokončena 9/2014. 

 
Investiční akce – KT- OIT 

 

Rekonstrukce aktivních prvků LAN sítě úřadu – I. etapa 

RU 436.800,00 Kč – čerpáno 436.810,00  Kč 

Jedná se o výměnu aktivních prvků (SWITCHE) v serverovně  úřadu čp. 1073 ve 3 patře. Do této 

serverovny je připojeno cca 100 uživatelů. Stávající aktivní prvky jsou již tři roky mimo záruku a 

podporu výrobce (při poruše nutno vyměnit za nový kus).  V II. etapě by mělo dojít k výměně 

aktivních prvků v serverovnách č. p. 1072 ve 2 a 5 patře. III. etapa by měla znamenat výměnu fyzické 

kabeláže v obou budovách, čemuž bude předcházet realizační projekt s návrhem realizace. 

 

Dle záměru z 2. čtvrtletí 2014 došlo k upřesnění požadavků na infrastrukturu. Na základě tohoto 

zpřesnění bylo rozhodnuto realizovat posílení serverové infrastruktury, struktury napájení a síťové 

infrastruktury. S ohledem na nutnost zajistit spolufinancování projektu OPPK eGov nebyl záměr 

realizován. Část prostředků byla využita pro pořízení použité výpočetní techniky z voleb (32 PC 

sestav) – 200.860,00 Kč, část byla využita na zpracování projektové žádosti OPPK eGov II 

235.950,00 Kč.  

Akce dokončena 2014. 

 

Rekonstrukce LAN rozvodů pro ZŠ Šimanovskou 

RS 400.000,00 Kč – čerpáno 399.960,00  Kč 

Na základě auditů provedeného firmou GESTO Computers, byl zjištěn nevyhovující stav síťové 

infrastruktury.  LAN síť je tvořena metodou ad hoc, kdy skladba sítě je tvořená z WIFI spojů                           
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a následně napojena na část metalické kabeláže. Vše je zakončeno v učebně, kde mají žáci volný 

přístup k celé síti.  

Na základě provedeného šetření na místě a analýzy bylo rozhodnuto realizovat rekonstrukci ve                 

dvou etapách. II. etapa zahrnuje strukturovanou kabeláž a 2. etapa dovybavení stávající učebny o 

vhodný rozvaděč a aktivní prvky. V 7/2014 bylo dokončeno výběrové řízení a zahájeny potřebné 

činnosti.  

Akce dokončena 10/2014. 

 

Digitalizace MČ Praha 14 

Org. 0028022000000 

RU MČ 1.673.100,00 Kč – čerpáno 1.673.100,00 Kč 

RU HMP 934.300,00 Kč – čerpáno 874.248,59 Kč 

RU EU  10.589.200,00 Kč – čerpáno 9.908.150,80 Kč 

Hlavním cílem bylo zvýšit kvalitu a efektivnost informačních a komunikačních služeb poskytovaných 

občanům, odborné veřejnosti a pracovníkům MČ Praha 14. Dílčími cíly projektu bylo zejména dodání 

a implementace nové aplikační portálové infrastruktury a portálových aplikací, dodání systému pro 

správu elektronických dokumentů, vybudování rozhraní pro komunikaci s občany, dodání a instalace  

technického vybavení úřadu (distribuční infrastruktury).  

 

Realizace spočívala v digitalizaci archivu stavebního úřadu, tvorbě nového webového portálu              

a instalaci elektronické úřední desky. Dodavatel byl vybrán usnesením č. 588/RMČ/2013 ze dne              

30. 9. 2013. 

V 02/2014 byla vítězi veřejné soutěže společnosti Xerox spol. s r.o. vypovězena smlouva z důvodu 

neplnění.  

Dne 16. 6. 2014 byla uzavřena smlouva s vítězem opakovaného výběrového řízení společností 

YourSystem.                             

Akce dokončena 2014. 

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 16/20 ze dne 26. 4. 2012 poskytnutí  účelových 

investičních prostředků v částce 11.523.500,00 Kč a neinvestičních prostředků v částce                 

277.500,00 Kč (spolupodílů z EU a HMP) na projekt  městské části schválený v rámci Operačního 

programu Praha – Konkurenceschopnost, což by v souladu s projektem mělo představovat 92,5 % 

z celkového rozpočtu. Zbývající částka cca 957.000,00 Kč bude financována z rozpočtu                          

MČ Praha 14. 

 

Dotace nebyla čerpána v plné výši.O finančním vypořádání těchto finančních prostředků  je jednáno 

s odborem fondů MHMP. 

   

Investiční akce – OHS 
 

Nákup dlouhodobého hmotného majetku 

RU 462.000,00Kč – čerpáno 462.000,00 Kč 

Dle Usnesení č. 509/RMČ/2014 byl v 8/2014 u prodejce vozů DOMANSKÝ s.r.o.,  zakoupen služební  

užitkový vůz PEUGEOT EXPERT 1,6 HDi . 

 

Nákup dlouhodobého hmotného majetku 

RU 250.000,00 Kč – čerpáno 249.990,00 Kč 

Grémium starosty dne 16. 6. 2014 rozhodlo o nákupu nového klavíru do Galerie Praha 14. Nákup 

křídla YAMAHA GB byl realizován v 8/2014. 
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Investiční akce – OREŠ 

 

Investiční dotace občanských sdružením - TJ Sokol Jahodnice 

Poskytnuté finanční prostředky ve výši 180.000,00 Kč byly vyčerpány v rámci grantové podpory na 

dlouhodobě plánovanou rekonstrukci sociálního zařízení včetně elektroprací a souvisejících zemních 

prací. 

 

Investiční dotace občanským sdružením - SK Spektrum  

Poskytnuté finanční prostředky ve výši 190.000,00 Kč byly vyčerpány v rámci grantové podpory na 

zakoupení traktůrku (90.500,00 Kč) a výstavbu tréninkového zařízení (99.500,00 Kč). 

 

Investiční dotace občanským sdružením - TJ Kyje – podpora zajištění provozu 

tělovýchovných zařízení ve vlastnictví TJ Kyje 

Poskytnuté finanční prostředky ve výši 198.000,00 Kč byly vyčerpány v rámci grantové podpory na 

úpravu tělocvičny v Hamerské ulici (kompletní rekonstrukce podlahy, vymalování tělocvičny včetně 

přilehlé chodby, výměna vstupních dveří a v tenisovém areálu  zbudování zdi s úpravou okolí). 

 

Investiční dotace občanským sdružením - Kovácké provozní a servisní sdružení -  nezisková 

organizace HMP působící v oblasti tělovýchovy a sportu 

Poskytnuté finanční prostředky ve výši 611.892,00 Kč byly čerpány dle podmínek vyplývajících ze 

Smlouvy o spolupráci „Sportovní areál ZŠ Gen. Janouška“ – rekonstrukce sportovišť (vyhotovení 

projektové dokumentace, náklady na koordinaci  a přípravu plánu BOZP a náklady na  realizaci 

stavebních prací dle SoD za 11-12/2014). 

 
 

 

Praha   16. 2. 2015                                               
Dle podkladů:  OSMI, OŘEŠ, KT-OIT, ODOP a OHS  

 

         
zpracovala:  Jana Moravcová – OSMI                                

 

 schválila:   Ing. Martina Mezenská                                        

                  vedoucí odboru správy majetku a investic                                                                                                                                             

 

                                                                                                  

                    

 

 

 


