
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/110 
ze dne  9.9.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 0416 v roce 2021 na posílení 
mzdových prostředků pro pracovníky škol, které jsou zřizované městskými částmi        

hlavního města Prahy 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  úpravu platů a odvodů u škol, které jsou zřizované Městskou částí Praha 12, dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 12 v celkové výši 54,4 
tis. Kč, určené na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských 
zařízení v oblasti obecního školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9565  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Úprava rozpočtu  běžných výdajů

PO MHMP - rezerva 0091652 rezerva - posílení mzdových prostředků pro MČ 3299 5909 00000 0416 -54,40

C e l k e m -54,40

Praha 12 91630000012
posílení mzdových prostředků pro školy a školská 

zařízení zřizovaných MČ 
6330 5347 00096 0416 54,40

C e l k e m 54,40

0,00

POLÚčel / Název akce

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Číslo akce UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/110 ze dne 9. 9. 2021

Běžné výdaje celkem

III. Úprava rozpočtu  běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace ODPA



UZ 00096

zřizovatel MČ v tis. Kč

Platy                
v tis.Kč

Odvody                  
v tis.Kč

PRAHA 12

Mateřská škola Karásek v Praze 12, příspěvková organizace 3111 -56,4 -41,6 -14,8

Mateřská škola Jahůdka v Praze 12 3111 -6,0 -4,4 -1,6

Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 3111 19,3 14,2 5,1

Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 3111 -174,5 -128,5 -46,0

Mateřská škola Tyršovka v Praze 12 3111 272,0 200,3 71,7

MČ PRAHA 12 - celkem 54,4 54,4 40,0 14,4

Příloha č. 2  k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/110 ze dne 9. 9. 2021

Úprava běžných výdajů v kapitole 0416 v roce 2021 z prostředků HMP

Název zařízení                                                                                                                     §

Rok 2021

Dotace MČ 

pol. 5347

z toho:

NIV          

celkem               
v tis.Kč

1



Důvodová zpráva 

 

Předkládaným materiálem je navrhována úprava rozpočtů škol, jejichž zřizovatelem je Městská 

část Praha 12, celkem ve výši 54,4 tis. Kč, z toho na platy pracovníků ve školství 40,0 tis. Kč a 

na zákonné odvody 14,4 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté na posílení 

mzdových prostředků. Úprava vyplývá z aktualizovaného počtu přepočtených osob, které jsou 

uvedeny u jednotlivých organizacích.  

 

Úprava rozpočtu je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení. Úprava je provedena na vrub rezervy 

odboru ROZ – posílení mzdových prostředků MČ, OdPa 3299, pol. 5909, UZ 00000, ORJ 0416. 

Konkrétní úpravy u jednotlivých škol jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

 

 

Rada HMP odsouhlasila rozdělení finančních prostředků svým usnesením č. 2113 ze dne 

30.08.2021. 

 



Příloha č. 1 k důvodové zprávě 
 

Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2113 
ze dne  30.8.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 0416 v roce 2021 na posílení mzdových 
prostředků pro pracovníky škol, které jsou zřizované městskými částmi hlavního města Prahy 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s úpravou rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  s úpravou platů a odvodů u škol, které jsou zřizované Městskou částí Praha 12, dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 12 v celkové výši 
54,4 tis. Kč, určené na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských 
zařízení v oblasti obecního školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radnímu PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi, Ph.D. et Ph.D. 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na úpravu rozpočtu dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 9.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Tisk: R-41140  
Provede: radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Na vědomí: odborům MHMP  
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