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Věc: Žádost o poskytnutí finančních prostředků  

 

Vážený pane náměstku, pane radní,   

dovolte mi Vás touto cestou požádat o finanční prostředky na interiérové vybavení 11 

prvostupňových tříd Základní školy Praha-Dolní Chabry, IČO: 709 70 190, se sídlem 

Spořická 400/34, Praha-Dolní Chabry ve výši  4 500 000 Kč.  

 

Základní školu jsme díky finanční podpoře hlavního města Prahy rekonstruovali a 

dostavěli, čímž jsme navýšili kapacitu školy, školní jídelny a družiny. Přibyly nové třídy, 

kabinety pro učitele, tělocvična, zvětšilo se zázemí kuchyně a školní jídelny a vznikly 

prostory pro budoucí odborné třídy. Zrekonstruovaná a dostavěná škola se otevřela 6. září 

tohoto roku. 

 

Jelikož projekt rekonstrukce a dostavby neřešil vybavení tříd ani vznik orientačního 

systému ve škole, městská část si nechala vypracovat projektovou dokumentaci na interiérové 

vybavení a orientační sytém. Zjara tohoto roku jsme vysoutěžili dodavatele projektové 
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dokumentace společnost ViVA school s. r. o., IČO: 247 30 301, se sídlem U Pískovny 890/1, 

Praha 8. Postupně bychom dle projektu rádi školu vylepšovali. Interiérový systém již máme a 

nyní bychom rádi nově vybavili třídy prvního stupně. 

 

Milníky realizace projektu interiérové vybavení prvostupňových tříd: 

1. MČ pověřila advokátní kancelář Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem 

Revoluční 724/7, 110 00 Praha administrací veřejné zakázky „Dodávka interiérového 

vybavení ZŠ Dolní Chabry“, zveřejněné na profilu zadavatele dne 11. 8. 2021 se lhůtou 

k podání nabídek do 13. 9. 2021 

2. Přihlásilo se celkem 5 dodavatelů. 

3. První z vybraných dodavatelů neprokázal kvalifikaci v plném rozsahu. Rada městské části 

proto rozhodla o jeho vyloučení.  

4. Druhým v pořadí vybraných dodavatelů byl zpracovatel projektové dokumentace ViVA 

school s. r. o. Městská si na doporučení administrátora zakázky nechala vypracovat 

posouzení, zda tento dodavatel nemohl být oproti jiným zvýhodněn.  

5. Dle tohoto posouzení technické a materiálové požadavky v zadání jsou standardní a 

nezvýhodňují žádného z dodavatelů. 

6. Městská část očekává v řádu dní doporučení administrátora a následné brzké schválení 

výběru dodavatele interiérového vybavení 11 tříd za vysoutěženou cenu 3.388 451 Kč bez 

DPH, tedy 4 100 025,71 Kč s DPH.   

7. Realizaci očekáváme do 6 ti měsíců od uzavření smlouvy. 

Realizace interiérového vybavení je podmíněna zajištěním financování, proto tímto 

zdvořile žádám o finanční prostředky na 2021 a 2022. S ohledem na stále se zvyšující cenu a 

nedostupnost materiálu a náklady na související práce, bych ráda požádala o finanční částku ve 

výši 4 500 000 Kč. 

 

Celková finanční náročnost investice do základní školy překračuje finanční možnosti 

samotné městské části, která proto postupně zabezpečuje vícezdrojové financování. 

K získávání vlastních zdrojů financí přistupujeme maximálně zodpovědně. Usnesením 

zastupitelstva jsme schválili navýšení koeficientu daně z nemovitosti od roku 2020 na hodnotu 

5, tedy nejvyšší možnou míru, s investory komerční výstavby na našem území uzavíráme 

smlouvy o spolupráci podmíněnou jejich finanční kontribucí do území. 

 

Pokud byste pro schválení naší žádosti potřebovali doplnit jakékoliv informace či 

podklady, neváhejte mě kontaktovat. 

 

Předem děkuji za podporu mé žádosti 

 

S pozdravem   

 

  ------------------------------------------- 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková 

starostka městské části 

 

Přílohy:   

1. Návrh vybavení tříd dle PD 

2. Předběžné vyhodnocení nabídek administrátorem 

Co:   spis 
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