
 
 
Soupis investičních plánů MČ Praha 11 z rozpočtu na rok 2011 
 
 
Technické zhodnocení MŠ a ZŠ, z toho: 
Navržené finanční prostředky v celkové výši 182 000 tis Kč jsou určeny na rekonstrukci 
mateřských a základních škol v majetku MČ Praha 11. 
 
Mateřské školy 
Regenerace MŠ Modletická 1401  (20 000 tis. Kč) 
V roce 2010 byla provedena přestavba vnitřních prostor pro potřeby provozu MŠ a od září 
2010 byla v tomto objektu otevřena čtyři oddělení MŠ pro cca 112 dětí. V roce 2011 je třeba 
realizovat zateplení obvodového pláště tohoto objektu včetně střech, výměnu otvorových 
prvků, a to s cílem realizace úspor energie, prodloužení životnosti objektu a v neposlední řadě 
i vylepšení vzhledu. Na tuto akci je na základě zjednodušeného podlimitního řízení uzavřena 
SOD č. SM1000000771 v celkové částce 18 600 881,- Kč včetně DPH, s termínem plnění  
do 95 dnů od předání staveniště. Plnění je vázáno na schválení finančního krytí v rozpočtu 
MČ Praha 11 na rok 2011. Na tuto akci bylo vydáno rozhodnutí č. 10064603 – SFŽP  
o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní 
prostředí z prostředků SFŽP ČR ve výši 3 176 033,- Kč. Tato částka bude po dokončení této 
regenerace poukázána MČ. 
 
Základní školy 
Dokončení regenerace ZŠ Pošepného náměstí  (49 000 tis.Kč) 

Na tuto akci je na základě otevřeného řízení uzavřena SOD č. SM1000000579 se společností 
Subterra a.s. v celkové částce 84 776 tis. Kč včetně DPH s termínem plnění do 30.6.2011,  
a dále Dodatek. č.1, kterým byly upřesněny podmínky finančního plnění. V roce 2010 byly 
realizovány stavební práce za 36 286 tis. Kč včetně DPH. Akce bude dokončena v roce 2011 
za účasti dotace Fondu soudržnosti 18 897 tis. Kč a dotace SFŽP 1 112 tis. Kč. Na tuto akci 
byla také podána žádost o dotaci z rozpočtu HMP. V navržené částce jsou zahrnuty 
prostředky ve výši 587 tis. Kč na zajištění technického dohledu investora, který provádí 
společnost Migis s.r.o. na základě objednávky č. 2010/0461. Finanční krytí ve výši  
13 000 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2010).  
 

Dokončení regenerace ZŠ Campanus  (113 000 tis.Kč) 

Na tuto akci je na základě otevřeného řízení uzavřena SOD č. SM1000000578 se společností 
BAU plus a.s. v celkové částce 143 803 tis. Kč včetně DPH s termínem plnění do 31.8.2011, a 
dále Dodatek. č.1, kterým byly upřesněny podmínky finančního plnění. V roce 2010 byly 
realizovány stavební práce za 31 967 tis. Kč včetně DPH. Akce bude dokončena v roce 2011 
za účasti dotace Fondu soudržnosti EU 29 807 tis. Kč a dotace SFŽP 1 753 tis. Kč. Na tuto 
akci byla také podána žádost o dotaci z rozpočtu HMP. V navržené částce jsou zahrnuty 
prostředky ve výši 486 tis. Kč na zajištění technického dohledu investora, který provádí 
společnost TOMMI-holding s.r.o. na základě objednávky č. 2010/0459 . Finanční krytí  
ve výši 15 000 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2010). 
 
U obou škol budou kompletně zatepleny obvodové konstrukce kontaktním zateplovacím 
systémem se silikátovou omítkou, budou osazeny nové fasádní výplně, skleněné výplně oken 



a dveří budou přizpůsobeny provozním nárokům a na oknech učeben, kabinetů a jídelny 
orientovaných na západ, jih a východ budou osazeny venkovní horizontální žaluzie. 
Konstrukce střech budou převážně vyměněny, protože jejich skladba nevyhovuje tepelně  
ani staticky. Účelem stavebních úprav je snížení energetické náročnosti provozu v objektech  
a zlepšení tepelně – technických požadavků na konstrukce dle ČSN 730540 a v neposlední 
řadě dojde také k prodloužení životnosti obou objektů. Součástí rekonstrukce je také instalace 
bezpečnostního kamerového systému na fasády objektů. 
 
Projektová příprava 
návrh → 1 500 tis. Kč 
Z této položky rozpočtu jsou financovány projektové dokumentace, popř. studie, které jsou 
nutným podkladem pro rozsáhlejší rekonstrukce školských objektů, popř. jsou podkladem  
pro žádosti o dotace – z rozpočtu HMP, ze státního rozpočtu a z evropské unie. V roce 2011 
bude zpracována realizační projektová dokumentace MŠ Janouchova 671/2 a varen ZŠ 
Campanus a Pošepného nám. 2022. 
 
Kamery do škol 
návrh → 1 100 tis. Kč 
Kamery z nových ZŠ a MŠ napojení do MDC. Cíl – zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku 
po regeneraci a prevence vandalismu. V roce 2011 bude osazen kamerový systém na objektu 
ZŠ Chodov, Květnového vít. 57. Finanční krytí ve výši 1 100 tis. Kč je zajištěno z prostředků 
FRR (převod z r. 2010). MČ Praha 11 požádala o poskytnutí dotace Ministerstvo vnitra 
z Krajského programu prevence kriminality 2011. 
 
Spoluúčast na rekonstrukcích školních hřišť – granty  HMP 
Návrh →  634 tis. Kč 
Jedná se o investiční akce, u kterých je MČ povinna zavázat se k finanční spoluúčasti ve výši 
30% z celkových nákladů v rámci grantového programu HMP. Na rok 2011 MČ bude žádat  
o grant HMP na tuto akci: 
Atletická rovinka s umělým povrchem tří dráhová – ZŠ Květnového vítězství 1554:  
354 tis. Kč.  
Náklady na celou akci jsou dle projektu ve výši 1 177 tis. Kč, žádost o grant byla předána 
v říjnu 2010 na HMP. 
ZŠ Donovalská 1684 – rekonstrukce běžecké dráhy – část doběhu: 280 tis. Kč. Jedná se  
o vybourání stávající plochy dráhy, betonových obrubníků, realizace nových obrubníků  
a položení sportovního polyuretanového povrchu. Finanční krytí ve výši 280 tis. Kč je 
zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2010). 
 
Projektová dokumentace 
Návrh → 700 tis. Kč 
Navržené finanční prostředky jsou určené na zhotovení projektové dokumentace  
na rekonstrukce školních hřišť dle požadovaných grantů OŠK. 
 
Jedenáctka VS 
Návrh → 29 000 tis. Kč 
Finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na dokončení I. etapy výstavby 
s názvem Příprava území, která zahrnuje hrubé terénní úpravy, staveništní oplocení 
a inženýrské sítě. Na tuto akci je na základě zjednodušeného podlimitního řízení uzavřena 
SOD č. SM1000000395 se společností SKANSKA a.s. a dodatek č. 1, kterým byl upřesněn 
termín plnění. Ostatní prostředky jsou určeny na přepracování projektové dokumentace  



pro výstavbu sportovního areálu Jedenáctka VS, jehož finální podoba je předmětem jednání 
pracovní skupiny. Projekční práce jsou na základě otevřeného řízení zasmluvněny SOD  
č. SM0900000063 se společností AED Project a.s. včetně dodatků č. 1 – 3, kterými jsou 
upřesněny termíny a předmět plnění. 
Akce rozpracovaná z roku 2010. MČ Praha 11 požádala o účelovou dotaci z rozpočtu HMP 
ve výši 150 000 tis. Kč. Finanční krytí ve výši 16 500 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR 
(převod z r. 2010). 
 
Multifunk ční hala ZŠ Květnového vít. 1554 
Návrh → 9 350 tis. Kč  
Dostavba šaten. Akce rozpracovaná z roku 2010 je na základě zjednodušeného podlimitního 
řízení zasmluvněna SOD č. SM1000000837 se společností MYSTAV s.r.o. Stavební práce 
přerušeny z klimatických důvodů. Stávající kapacita šaten je nedostatečná z důvodu pořádání 
větších sportovních akcí, kde účast týmů je početnější. Finanční krytí ve výši 9 350 tis. Kč je 
zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2010). 
 
Hrabákova – rek. objektu  
Návrh →  6 986 tis. Kč 
Finanční prostředky určeny na dokončení regenerace objektu Hrabákova 2001, která je  
na základě zjednodušeného podlimitního řízení zasmluvněna SOD č. SM1000000840 se 
společností NIKA s.r.o. Stavební práce byly přerušeny z klimatických důvodů. V roce 2011 
bude dokončeno zateplení fasády objektu a výměna otvorových prvků. Finanční krytí ve výši 
6 986 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2010). 
 
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví 
Návrh → 500 tis. Kč 
Finanční prostředky budou určeny na analýzu projektu „Jihoměstská lékárna“. Účelem 
analýzy je posouzení možnosti provozování lékárny s nižší marží na léky, určené především 
pro nízko a středně příjmové skupiny občanů. Tato analýza se bude zabývat posouzením 
situace na Praze 11 a doporučením nejvhodnějšího obchodního modelu provozování lékárny. 
Odhadované náklady na analýzu a poradenství jsou ve výši 500 tis. Kč. 
 
Studie 
Návrh → 4 500 tis. Kč 
Pořizování dokumentů charakteru studií (nad 60 tis. Kč) dle aktuální potřeby pro řízení 
koncepce rozvoje území Jižního Města, to vše ve vazbě na strategii rozvoje: 
• stabilizace Jižního Města přípravou podkladů pro doplňování území o chybějící funkce, 
• regenerace obytného prostředí, 
• koncepce dopravy (vč. veřejné dopravy, řešení dopravy v klidu a cyklistiky), 
• řešení rozvojových lokalit na území Jižního Města přípravou zastavovacích podmínek, 
v oblastech týkajících se rozvoje Jižního Města odborná pomoc pracovním skupinám 
zřízeným RMČ, 
• obytné zóny – parkování a dopravní značení (dle mandátní smlouvy se spol. JMP). 
Finanční krytí ve výši 2 700 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2010). 
Z toho: 
2 570 tis. Kč - urbanistické (zastavovací) studie rozvojových ploch, např. Vize revitalizace 

lokality Háje dle usn. ZMČ 03/35/Z/2010 a 22/2/Z/2010 (z toho 2 000 tis. Kč 
převod z roku 2010); VÚRaŽP 

   280 tis. Kč - další etapa přípravy revitalizace obytného prostředí v návaznosti na  
  zpracované studie JM místo pro život, 



   800 tis. Kč - koncepce dopravy – doprava v klidu – obytné zóny - parkovací domy;  
  pokračování projektové činnosti dle koncepce MČ, 
   150 tis. Kč - koncepce dopravy – cyklistika - pokračování projektové činnosti  
  na umístění cyklistických stojanů v areálech ZŠ a na veřejných prostranstvích, 
   250 tis. Kč - Vyhledávací a návrhová studie pomoci drobnému podnikání na JM 

„Podnikatelský inkubátor“ - vytipování výroby a služeb, které na JM chybí, 
nalezení vhodných ploch a prostor pro začínající podnikatele  

 (převod z r. 2010), 
   450 tis. Kč - Model MČ Prahy 11 – dokončení (převod z r. 2010). 
 
Fond podpory regenerace 
Návrh → 2 500 tis. Kč 
Výše finančních prostředků na projektovou přípravu je odvislá od požadavku vedení MČ. 
Finanční prostředky jsou určeny na pořízení studií a projektů souvisejících s regenerací JM. 
 
Modernizace bytů  
Návrh → 1 900 tis. Kč 
Modernizace uvolněných bytů bude probíhat v roce 2011 zejména v DPS Šalounova  
a Blatenská – objekty nejsou vybrány k prodeji bytů. Specifikace prací po provedeném 
místním šetření za účasti SF a zástupců OSM. Finanční krytí ve výši 900 tis. Kč je zajištěno 
z prostředků FRR (převod z r. 2010). 
 
Projektová příprava 
Návrh → 1 500 tis. Kč 
OSM navrhuje použít finanční prostředky na přípravu a zpracování projektové dokumentace 
ve smyslu Zásad pro sestavení finančního plánu hospodářské činnosti a rozpočtu  
MČ Praha 11 na regeneraci bytových domů dle zpracovaného výhledu do roku 2015. Objekt 
DPS Šalounova 2025. 
 
Kontejnerová stání 
Návrh →  10 000 tis. Kč 
Účelem investičního záměru v roce 2011 je vybudovat dalších cca 30 nových kontejnerových 
stání pro umístění nádob na tříděný komunální odpad v oblasti Jižního města v lokalitách 
Háje a Chodov. Navrhujeme vybudovat kontejnerová stání v oblasti D,E,F,G, tzn. mezi 
ulicemi Türkova, Hviezdoslavova a Mírového hnutí, a dále Ryšavého a 5. května. Důvodem  
pro vybudování pevných stanovišť pro sběrné nádoby je skutečnost, že kontejnery na tříděný 
odpad jsou umístěné na komunikacích nebo na plochách veřejné zeleně. Tyto kontejnery se 
stávají překážkami bezpečného dopravního provozu a jsou zdrojem znečištění okolní 
zástavby. Z hlediska bezpečnosti dopravního provozu a ochrany životního prostředí je volné 
umístění sběrných nádob nevhodné.  
 
Regenerace vnitrobloků 
Návrh → 500 tis. Kč 
V roce 2007 byla realizována část úpravy vnitrobloku Křejpského – Lečkova, konkrétně 
doprava v klidu a úprava komunikace Praha 4 – Chodov, ul. Křejpského; je smluvně sjednána 
pozastávka jako jistota po celou dobu záruční doby SOD č. 88/1/2006/D.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch 
Revitalizace ploch v Praze 11 
Návrh →  3 000 tis. Kč 
V lokalitě JM I byla v roce 2010 odstraněna stará hřiště a pískoviště, která již neodpovídala 
předpisům EU. Na JM II byly odstraněny zejména asfaltové plochy a betonové prvky. V roce 
2011 navrhujeme dokončit revitalizaci v lokalitě JM II v prostoru vymezeném ulicemi 
Nechvílova, Láskova, Jarníkova – kompletní likvidace betonových prvků s přeměnou  
na zeleň. MČ Praha 11 požádala o dotaci z rozpočtu HMP ve výši 10 000 tis. Kč.  
Pokud dojde k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MHMP, navrhujeme pokračovat 
v revitalizaci prostoru vymezeném ulicemi Hroncova, Šustova a Hráského. 
 
Rekonstrukce dětských hřišť  (rekonstrukce dětských hřišť, pískovišť a herních prvků ) 
Návrh → 4 300 tis. Kč 
Sportovní hřiště - navrhovaná částka ve výši 1 000 tis. Kč. Pro rok 2011 je plánovaná výměna 
umělého sportovního povrchu na hřišti v ul. V Jezírkách, které je schváleno usnesením RMČ 
č. 0291/9/R2008 dne 16. 4. 2008. Současný stav povrchu hřiště neodpovídá bezpečnému 
užívání a vzhledem k jeho stáří ho nelze již opravit. 
Dětská hřiště – navrhovaná částka ve výši 3 000 tis. Kč. Uvedená finanční částka je určena  
na opakovanou regeneraci dětských hřišť, které se uskutečnily před výše jak 12 lety. Stav 
vybavení dětských hřišť je díky velké návštěvnosti a věku na pokraji konce životnosti. 
Z uvedeného důvodu je nutné přistoupit k jejich opakované regeneraci, př. kompletní výměně 
proto, aby se obnovila veškerá funkčnost a bezpečnost dětských hřišť. Pro rok 2011 jsou 
navržena DH ve staré části parku U Chodovské vodní tvrze a v ul. Petýrkova. 
Doplnění herních prvků v nové části parku U Chodovské vodní tvrze – 0 tis. Kč.  
Hřiště v Centrálním parku –navrhovaná částka 300 tis. Kč bude použita na realizaci nového 
typu discgolfového hřiště pro všechny věkové kategorie, které je založeno na principu golfu, 
avšak hraje se s létajícím talířem (frisbee).  
 
Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí  
Návrh →   340 tis. Kč 
V částce jsou započítány předpokládané náklady na vypracování studií, které jsou nutné 
k předložení investičních záměrů RMČ Praha 11 ke schválení. V této podpoložce jsou 
zahrnuty studie, jejichž pořizovací náklady přesáhnou částku 60 tis. Kč a budou proto 
investicí.  
Finanční prostředky budou použity na zpracování dalších 2 studií na rekonstrukci sportovních 
hřišť, která byla vybrána usnesení RMČ č. 0291/9/R/2008 dne 16. 4. 2008 k zachování 
a rekonstrukci, a to v lokalitách ul. Šalounova,  Dubnova – Hekrova. 
Mimo výše uvedených sportovišť zbydou k realizaci v dalších letech sportoviště v lokalitách: 
Mikulova, Šalounova (u DDM), Zdiměřická, Zdiměřická – Radimovická, Hviezdoslavova – 
Ke Stáčírně. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dostavba SOZ Janouchova 670 
Návrh → 690 tis. Kč  
Přístavba byla realizovaná v roce 2010 ve smyslu SOD č. SML/2010/0030/AG20 uzavřené 
na základě otevřeného řízení se společností BAU plus a.s. V roce 2011 bude realizována 
klimatizace do prostoru jídelny a provedeny úpravy areálu. Finanční krytí ve výši 690 tis. Kč 
je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2010).  
(MČ Praha 11 bude žádat o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků ve výši  
3 248 tis. Kč poskytnutých z rozpočtu HMP v roce 2010 v rámci finančního vypořádání). 
 
Regenerace objektu Láskova 1803 (Klokánek) 
Návrh → 4 500 tis. Kč  
Klokánek vznikl v roce 2003 jako projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je pomoci 
týraným, zanedbávaným, zneužívaným či jinak ohroženým dětem. V Klokánku s kapacitou  
40 lůžek jsou umístěny děti ve věku od narození do 18-ti let. 
V roce 2010 byl objekt zateplen, včetně rekonstrukce a zateplení střechy. Byly vyměněny 
otvorové prvky. Regenerace probíhá ve smyslu SOD č. SM1000000607 uzavřené na základě 
zjednodušeného podlimitního řízení se společností GAMASTAV invest a.s. a Dodatku č. 1, 
kterým byl posunut termín plnění z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Akce bude 
ukončena do 30. 4. 2011. Dále bude provedeno odstranění technických závad zjištěných 
během výstavby. V roce 2010 byla na akci poskytnuta dotace z rozpočtu HMP ve výši  
6 105 tis. Kč. 
 
Policie ČR - příspěvek na kamery 
Návrh  →  250 tis. Kč 
OKS navrhuje pro rok 2011 další přispění MHMP na pokračování výstavby Městského 
kamerového systému na území JM.  
 
Výpočetní technika 
Návrh → 1 700 tis. Kč 
Návrh rozpočtu je z úsporných důvodů oproti roku 2010 nižší o 2 253 tis. Kč.  
Programové vybavení – 1 100 tis. Kč – nákup SW, rozšíření multilicence, upgrade v hodnotě 
nad 60 tis. Kč. V roce 2011 se plánuje nákup nové verze SW pro jednání RMČ a ZMČ  
(cca 1 mil. Kč). 
Studie, analýzy, oponentury – 0 tis. Kč – původní návrh snížen o 200 tis. Kč. 
Výpočetní technika – 600 tis. Kč – finanční prostředky určené na nákup nového routeru. 
Stávající zařízení je již za hranicí životnosti. Toto zařízení slouží k připojení na internet a pro 
elektronickou poštu.  
 
Nová radnice 
Návrh  →  2 500 tis. Kč 
Jedná se o dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení dle SOD 
č. SM1000000721 uzavřené na základě zjednodušeného podlimitního řízení se společností 
Aulík Fišer architekti s.r.o. Nová radnice bude na pozemku vymezeném ulicí Opatovská, 
Bajkonurská a Tatarkova. Finanční krytí ve výši 1 500 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR 
(převod z r. 2010). MČ Praha 11 požádala o dotaci z rozpočtu HMP ve výši 187 000 tis. Kč.  
 
 


