
2) Žádost o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce 2021 -ZŠ, ZUŠ
     ()(včetně školních jídelen, tělocvičen, školních hřišť)

Městská část Praha  …………………….Praha - Dolní Chabry

13 453

    - aktuální stav zadávacího procesu stavby dle zákona o VZ

U realizovaných staveb stupeň rozpracovanosti:

233 001 118 817 114 184
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172 001 85 817 13 453
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233 001 118 817 114 184 0

Povinné doplňující údaje, pokud se jedná o investici na rozšíření stávající kapacity 
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Stávající kapacita všech ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ 

z toho: počet zamítnutých žádostí o přijetí žáka s bydlištěm v dané MČ

Počet zamítnutých žádostí o přijetí žáka do ZŠ celkem za ZŠ zřizované MČ ve šk. r. 2020/2021

Finanční profil akce ( v tis. Kč ) 

C e l k e m

Celkové náklady 

akce
Potřeba fin. zdrojů v 

roce 2021

Zbývá k profinancování 

v dalších letech

Zvýšení kapacity po realizaci akce o počet míst

            počet zamítnutých žádostí o přijetí žáka s bydlištěm v jiné MČ HMP

            počet zamítnutých žádostí o přijetí žáka s bydlištěm mimo území HMP

 z toho: vlastní zdroje MČ

Celkem počet dětí s bydlištěm mimo území HMP navštěvující ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ

Skutečný počet žáků ve všech ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ, dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2020

Celkem (kontrolní součet)

Ú d a j e   o   i n v e s t i č n í   a k c i PRIORITA č. 1

U nově zahajovaných akcí stupeň připravenosti:

    - aktuální stav investorské přípravy

Název akce (maximálně 50 znaků!) : Dostavba ZŠ Praha - Dolní Chabry ORG:* 80022 (též ORG 4152 navýšení kapacity)

termín ukončení akce: 08/2021

požadavek na ponechání dotace z HMP k čerpání v r.2021

   jiné zdroje financování, (uvést jaké) OPPPR

Stručný popis účelu, na který je dotace poskytována (uvést, co bude z dotace hrazeno, ne, proč se akce dělá) dokončení díla rekonstrukce a 

dostavby základní školy, vícepráce při dodržení pravidel dle ZZVZ, DPH z celkové ceny díla, orientační systém v budově školy, rekonstrukce bytu 

školníka, rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, služby odborných konzultantů

Požadovaná výše dotace z rozpočtu HMP z rezervy pro MČ (v kap. 10 ) v r. 2021                                                v tis. Kč

Termín zahájení akce:

             účelová dotace z rozpočtu HMP

Skut. profinancováno 

k 31. 12. 2020

    - stupeň zpracované dokumentace



* u akcí, kterým bylo odborem ROZ MHMP přiděleno č. akce,  uvést ORG a název akce dle dopisu o rozpočtovém opatření

** v podbarvených kolonkách musí být shodná částka

Datum: 15.01.2021 Razítko a podpis statutárního zástupce MČ

Zdůvodnění žádosti (potřebnost akce) včetně informace o zajištění financování provozních výdajů po uvedení investiční akce do provozu: Po 

rekonstrukci a dostavbě ZŠ dojde ke zlepšení podmínek výuky a zvýšení komfortu žáků, dosud jako třídy sloužily i kabinety učitelů. Po dostavbě bude 

rozšířena nedostačující kapacita školní jídelny a tělocvičny a dojde k navýšení kapacity základní školy o 10 kmenových tříd.  Provozní náklady hradí 

zřizovatel, tedy městská část. Předpokládáme, že provozní náklady porostou postupně se zvyšujícím se počtem žáků. Vzhledem k zateplení budovy by mělo 

dojít k výrazné úspoře energií. Do budoucna bychom rádi umístili na střechu budovy fotovoltaické panely. Smlouva o dílo byla vysoutěžena na částku 171 

085 932 Kč bez DPH (tedy 207 013 978 Kč včetně DPH). K 31. 12. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 na částku 1 937 916 Kč bez DPH, dodatek č. 2 na částku 2 

992 099 Kč bez DPH a dodatek č. 3 na částku 5 778 438 Kč bez DPH. Cena stavby se tím navýšila na částku 181 794 385 Kč bez DPH (tedy 219 971 206 

Kč včetně DPH). Předpokladem je v brzké době uzavření dodatku č. 4 na částku 2 135 066 Kč bez DPH. Ostatní očekávané změny činí v hrubém odhadu 

dodatečné náklady ve výši 3 690 551 bez DPH. Cena celé stavby by se na jejím konci měla rovnat částce 227 020 203 Kč včetně DPH. V roce 2021 zároveň 

očekáváme až do plánované kolaudace stavby náklady na práce konzultantů (administrátora zakázky, administrátora dotace z OP PPR, architekta, autorský 

dozor, technický dozor investora, BOZP) v celkové částce 1,5 milionu. Očekávané náklady na vybavení 10 nově vzniklých učeben, včetně technického 

vybavení, jsou zhruba ve výši 4 000 000 Kč. Na školu budou umístěny hodiny firmy L.Heinz v ceně 181 000 Kč včetně DPH. Rádi bychom v celé škole zřídili 

orientační systém kvůli přehlednějšímu propojení staré a nové budovy pro žáky, učitele i rodiče odhadem za cenu 300 000 Kč. Celková cena za dílo a 

všechny související práce je 233 001 203 Kč včetně DPH. Z OP PPR získáme v tomto roce druhou splátku ve výši 18 000 000 Kč. Zapojíme částku ve výši 

10 000 000 Kč (dar developera). Na pozemku školy budeme realizovat sadové úpravy z rozpočtu městské části. Rozdíl mezi předpokládanou konečnou 

cenou díla a získanými prostředky je 13 453 386 Kč. Předem moc děkujeme za projednání naší žádosti.
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