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7.13 Návrh RMČ - rozpočtová změna MČ Praha 20 na rok 2014 č. 34 - investiční 
akce SBF, DSP sportovní hala, stodola  
Materiál předložila Bc. Helena Martynková, vedoucí OE 
 
Jedná se o zařazení nových investičních akcí v rámci správy bytového fondu a zařazení 
investičních výdajů na dokumentace pro stavební povolení na sportovní halu a stodolu v 
areálu Chvalského zámku. Finanční krytí z investiční rezervy MČ. 
1) Plynová kotelny, rozvody ÚT v bytových domech Jívanská, Dobšická 1743-1744 - 
celkové investiční výdaje  2 mil. Kč. Rozpočet MČ plánuje s vybudováním plynové 
kotelny a rozvodu již v bytových domech č.p. 1741-1742, bylo nakonec rozhodnuto 
provést plynofikaci současně i v druhém bytovém domě č.p. 1743-1744. 
2) Zateplení a izolace I.PP v bytových domech Jívanská, Dobšická 1741-1746 - bytové 
domy jsou zatepleny a vyměněny výplně otvorů, s vyjímkou suterénů, které by se 
zateplily nyní a zároveň by byla provedena izolace proti vlhkosti a odvedení dešťových 
vod do vsakovacích jímek, které zabrání zatékání a vlhnutí stávajícího obvodového 
zdiva suterénu. Celkové předpokládané inv. výdaje 4,5 mil. Kč. 
3) Portály bytové domy Mezilesí - bytové domy byly v minulých letech zatepleny je 
navrženo sjednocení stavebního řešení vedlejších vchodů. Jedná se o výměnu 
vstupních portálů a jejich posunutí do líce budovy, včetně souvisejících stavebních 
úprav (podhledy, naddveří, vyzdívka pilířů oddělující vstup do bytových domů a vstup do 
pronajímaných nebytových prostor. Předpokládané investiční výdaje 800 tis. Kč. 
4) Vypracování dokumentace pro stavební povolení plánované sportovní haly inv. 
výdaje 390 tis. Kč. 
5) Vypracování dokumentace pro stavební povolení stodoly v areálu Chvalské tvrze 300 
tis. Kč. 
 
Návrh byl přijat jednohlasně. 
 
Usnesení č. 130/7.13/14 
RMČ Praha 20 
 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 34  - investiční akce SBF, DSP sportovní hala, stodola  
Zvýšení investičních výdajů: 
Odd.par. 3639 pol. 6121 ORJ 820 ORG 141744   2.000.000,-- Kč 
Komunální sl. a územní rozvoj j.n., budovy, haly a stavby 
Odd.par. 3639 pol. 6121 ORJ 820 ORG 141745              4.500.000,-- Kč 
Komunální sl. a územní rozvoj j.n., budovy, haly a stavby 
Odd.par. 3639 pol. 6121 ORJ 820 ORG 142056                             800.000,-- Kč 
Komunální sl. a územní rozvoj j.n., budovy, haly a stavby 
Odd.par. 3421 pol. 6121 ORJ 620 ORG 1106       390.000,-- Kč 
Využití volného času dětí a mládeže, budovy, haly a stavby 



Odd.par. 3322 pol. 6121 ORJ 620 ORG 1401       300.000,-- Kč 
Zachování a obnova kulturních památek, budovy, haly a stavby 
Snížení investičních výdajů: 
Odd.par. 3639 pol. 6901 ORJ 820 ORG 99999                            7.990.000,-- Kč 
Komunální služby a územní rozvoj j.n., rezervy kapitálových výdajů 
 
ukládá:  
starostce předložit rozpočtovou změnu č. 34  - investiční akce SBF, DSP sportovní hala, 
stodola pro informaci na nejbližším ZMČ 
Termín: 16. 6. 2014 
OE - provést rozpočtovou úpravu  
Termín: Ihned 
 


