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   Městská část Praha 5 
  JUDr. Tomáš Homola 
  místostarosta MČ Praha  
                                                                                              V Praze dne 20. července 2021 
 
Vážená paní zastupitelko, 
 
odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na 17. zasedání Zastupitelstva městské 
části Praha 5 konaného dne 22. 6. 2021, která se týkala rekonstrukce školské budovy 
v ulici Plzeňská 39 pronajaté Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. 
Žádáte odpovědět na tyto otázky: 

1) Proč nebyla oprava/výměna oken na školské budově v ul. Plzeňská zařazena 

do plánu investic? 

2) Kdy bude rekonstrukce realizována a jakou částkou přispěje nájemce? 

K jednotlivým dotazům sděluji následující: 
 
ad 1) požadavky na realizaci investičních akcí předkládají organizační jednotky MČ 
Praha 5. Jednotlivé návrhy investičních záměrů jsou projednány ve výborech, komisích 
a RMČ Praha 5. Odsouhlasení plánovaných investic probíhá prostřednictvím ročního 
investičního plánu schváleného ZMČ Praha 5. Plán investic zahrnuje pouze investiční 
projekty požadované věcně příslušnými odbory a odsouhlasené ZMČ Praha 5, což je 
v tomto případě Odbor správy majetku ÚMČ Praha 5. S ohledem na jednotlivé gesce 
radních náleží projednávání oprav a rekonstrukcí tohoto majetku naší městské části 
do kompetence místostarosty Bc. Martina Damaška, přičemž do dubna 2020 byla tato 
oblast svěřena přímo Vám. Důvody, proč nebyla výměna oken zařazena do rozpočtu 
letošního roku (2021) mi nejsou známy. 
 
ad 2) rekonstrukce proto bude realizována až na základě požadavku věcně 
příslušného odboru, který nejprve vypracuje investiční záměr s popisem věcné i 
ekonomické stránky plánované investice. V případě schválení žádosti a po projednání 
v orgánech městské části (vč. ZMČ) bude předmětná investiční akce zařazena do 
plánu investic. Jakou částkou přispěje nájemce je věcí opět odboru správy majetku. 
 
Jelikož se věcí osobně zabýváte a jste současně místopředsedkyní gesčního Výboru 
majetku a investic ZMČ P5, předpokládám, že se osobně zasadíte o zařazení této 
investiční akce v rámci projednávání rozpočtu MČ P5 na následující rok. 
 
S pozdravem  
 
                                                                                     JUDr. Tomáš Homola 
Vážená paní 
Mgr. Nadežda Priečinská 
členka ZMČ Praha 5 


