
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1768 
ze dne  12.7.2021 

k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových 
organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2021 a k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek u příspěvkových organizací v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 515.074,0 Kč u příspěvkových organizací 
v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  využití finančních prostředků rezervního fondu u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou, uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení 

2.  odvod finančních prostředků z fondů investic příspěvkových organizací v celkové 
výši 5.913,1 tis. Kč za současného zvýšení neinvestičních příspěvků pro rok 2021 
pro školy a školská zařízení, zřizovaná hlavním městem Prahou, o stejnou částku 
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytných pohledávek u příspěvkové 
organizace Akademie řemesel Praha - Střední škola technická ve výši 8,1 tis. Kč 
(8.010,0 Kč) z rozpočtu hlavního města Prahy 

4.  krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytných pohledávek u příspěvkové 
organizace Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 ve výši 
492,4 tis. Kč (492.401,0 Kč) z vlastních zdrojů roku 2021 této organizace 

5.  krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytných pohledávek u příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, 
Zderazská 6 ve výši 11,5 tis. Kč (11.500,0 Kč) z vlastních zdrojů roku 2021 této 
organizace 

6.  krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytných pohledávek u příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92 ve výši 2,0 tis. 
Kč (2.040,0 Kč) z vlastních zdrojů roku 2021 této organizace 

7.  krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytné pohledávky u příspěvkové 
organizace Dům dětí a mládeže Praha 9 ve výši 1,1 tis. Kč (1.123,0 Kč) z vlastních 
zdrojů roku 2021 této organizace 



I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.2. tohoto usnesení 

Termín: 16.7.2021 

2.  seznámit ředitele příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou 
s bodem II.1. a II.3. až II.7. tohoto usnesení 

Termín: 16.7.2021 

 

 
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-41059  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1768 ze dne 12. 7. 2021  

 

Využití finančních prostředků rezervního fondu příspěvkových organizací 

zřizovaných hlavním městem Prahou 
 

Jedná se vždy o předměty s pořizovací cenou do 40 tis. Kč za jednotlivé kusy. 

 

 

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 

• vybavení a zařízení do školní kuchyně                          77 000,00 Kč 

• dotykový panel s příslušenstvím              108 000,00 Kč 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1,  

Alšovo nábřeží 6 

• nákup výpočetní techniky a software                     400 000,00 Kč 

 

Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských 

technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10 

• nákup počítačů               150 000,00 Kč 

 

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 

5, Radlická 591 

• vybavení školy školním nábytkem a nákup školních pomůcek                    200 000,00 Kč 

- jedná se o obnovu školního nábytku ve třídách a jeho doplnění včetně nových školních 

pomůcek, které zkvalitní výuku 

 

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10 

• obnova vybavení domova mládeže a dovybavení studentských pokojů     300 000,00 Kč 

 - obnova zastaralého a doplnění chybějícího vybavení 

 

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha - Radotín, Zderazská 6 

• vybavení učeben v nové budově ZUŠ Kl. Slavického                   240 000,00 Kč 

 

Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19 

• pořízení drobných hudebních nástrojů               70 000,00 Kč 

• pořízení drobného nábytku                 50 000,00 Kč 

• pořízení softwaru                  50 000,00 Kč 

 

Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30 

• nákup nových lavic pro výtvarný obor (30 ks)            270 000,00 Kč 

 

 



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1768 ze dne 12. 7. 2021

                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 91651000264

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3121 2122 0416 750,00

Střední průmyslová škola elektrotechnická, 

Praha 10, V Úžlabině 320
91651000384

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3122 2122 0416 925,00

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 

dopravní, Praha 1, Masná 18
91651000403

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3122 2122 0416 1 500,00

Vyšší odborná škola grafická a Střední 

průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 

22

91651000407

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3122 2122 0416 1 000,00

Základní škola pro žáky s poruchami zraku, 

Praha 2, nám. Míru 19
91651000338

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3114 2122 0416 300,00

Střední škola - Centrum odborné přípravy 

technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 

1/179

91651000244

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace 3123 2122

0416 450,00

Střední průmyslová škola na Proseku 91651000288

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace 3123 2122

0416 680,00

Akademie řemesel Praha - Střední škola 

technická
91651000369

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace z důvodu krytí zvýšených nákladů z 

odpisu nedobytných pohledávek

3123 2122 0416 8,10

Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 

19
91651000181

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace s účelovým určením na odpisy 

organizace

3231 2122 0416 300,00

C e l k e m 5 913,10

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 91651000264

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3121 5331 91 0416 750,00

Střední průmyslová škola elektrotechnická, 

Praha 10, V Úžlabině 320
91651000384

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3122 5331 91 0416 925,00

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 

dopravní, Praha 1, Masná 18
91651000403

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3122 5331 91 0416 1 500,00

Vyšší odborná škola grafická a Střední 

průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 

22

91651000407

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3122 5331 91 0416 1 000,00

Základní škola pro žáky s poruchami zraku, 

Praha 2, nám. Míru 19
91651000338

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3114 5331 91 0416 300,00

Střední škola - Centrum odborné přípravy 

technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 

1/179

91651000244

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace 3123 5331 91

0416 450,00

Střední průmyslová škola na Proseku 91651000288

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace 3123 5331 91

0416 680,00

Akademie řemesel Praha - Střední škola 

technická
91651000369

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace z důvodu krytí zvýšených nákladů z 

odpisu nedobytných pohledávek

3123 5331 91 0416 8,10

Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 

19
91651000181

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace s účelovým určením na odpisy 

organizace

3231 5331 91 0416 300,00

C e l k e m 5 913,10

POL
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

ORJ

UZ ORJ

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

Org.Odbor/Organizace

Odbor/Organizace

POLODPA

ODPA

UZÚčel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Číslo akce Účel / Název akce



Důvodová zpráva 

 

1. REZERVNÍ FOND bude využit na nákup nových učebních pomůcek a nábytku a na 

inovaci a modernizaci počítačových učeben. 

 

Školy a školská zařízení, zřizované hlavním městem Prahou, žádají o uvolnění 

finančních prostředků ze svých rezervních fondů v celkové výši 1 915,0 tis. Kč. 

 

Požadavky organizací konkretizuje příloha č. 1 tohoto usnesení.  Stavy rezervních fondů 

po požadovaném čerpání jsou uvedeny v příloze č. 2 k důvodové zprávě.  

 

 

2. ZVÝŠENÍ NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VRUB FONDU INVESTIC 

 

Školy a školská zařízení, zřizované hlavním městem Prahou, si požádaly o zvýšení 

neinvestičního příspěvku v celkové výši 5 913,1 tis. Kč na vrub odvodu z fondů investic. 

Požadavky konkretizuje příloha č. 2 tohoto usnesení. Převod je uskutečněn z důvodu vyšší 

potřeby provozních prostředků a to například na uhrazení nákladů spojených s vyššími 

cenami energií, na nákup potřebného vybavení, na pokrytí odpisů atd. Stavy fondů investic po 

provedeném odvodu jsou uvedeny v příloze č. 3 k důvodové zprávě.  

 

 

3. ODPIS NEDOBYTNÝCH POHLEDÁVEK 

 

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická požádala o možnost odepsat nedobytné 

pohledávky za produktivní práci žáků v celkové výši 8 010,00 Kč. Pohledávky z let 2007-

2017 byly doporučeny advokátní kanceláří k odpisu, jejich soudní vymáhání by bylo 

neekonomické. 

Krytí zvýšených nákladů z odpisu nedobytných pohledávek v celkové výši 8 010,00 Kč bude 

uskutečněno navýšením neinvestičního příspěvku roku 2021 s tím, že současně bude 

organizaci nařízen odvod z fondu investic ve stejné výši. 

 

Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 požádal o možnost odepsat 

nedobytné pohledávky v celkové výši 492 401,00 Kč.  Jedná se o pohledávky za příspěvky od 

rodičů dětí umístěných v dětském domově za roky 2008–2014. Dle názoru právního zástupce 

organizace jsou pohledávky nedobytné a nevymahatelné. 

Krytí zvýšených nákladů z odpisu nedobytných pohledávek v celkové výši 492 401,00 Kč 

bude uskutečněno z vlastních zdrojů organizace v roce 2021. 

 

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha - Radotín, Zderazská 6 požádala o 

možnost odepsat nedobytnou pohledávku ve výši 11 500,00 Kč. Důvodem je neuhrazené 

školné žáků školy za školní roky 2018-2020. Zákonní zástupci i přes urgence neuhradili 

dlužnou částku a žáci následně přestali do školy docházet. Vzhledem k tomu, že náklady za 

soudní vymáhání by neúměrně převyšovaly výši pohledávky, žádá tímto škola o její odpis. 

Krytí zvýšených nákladů z odpisu nedobytné pohledávky bude uskutečněno z vlastních zdrojů 

organizace v roce 2021. 

 

Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92 požádala o možnost odepsat 

nedobytnou pohledávku ve výši 2 040,00 Kč. Důvodem je neuhrazené školné dvou žáků 

školy za I. pololetí školního roku 2020/2011. Zákonní zástupci i přes urgence neuhradili 



dlužnou částku a žáci následně přestali do školy docházet. Vzhledem k tomu, že náklady za 

soudní vymáhání by neúměrně převyšovaly výši pohledávky, žádá tímto škola o její odpis. 

Krytí zvýšených nákladů z odpisu nedobytné pohledávky bude uskutečněno z vlastních zdrojů 

organizace v roce 2021. 

 

Dům dětí a mládeže Praha 9 požádal o možnost odepsat nedobytnou pohledávku ve výši 1 

123,00 Kč. Jedná se o pohledávku z roku 2015. Dodavateli Mall.cz byla uhrazena zálohová 

faktura, zboží bylo dodáváno postupně a část objednávky nebyla dodána vůbec. V březnu 

roku 2016 byla vrácena část zálohy, ale na dodané zboží již nebyla vystavena faktura. Přes 

opakované jednání i písemné urgence se situaci nepodařilo vyřešit. Vzhledem k výši 

pohledávky a neochotě dodavatele věc řešit, organizace žádá o odpis této pohledávky. Krytí 

zvýšených nákladů z odpisu nedobytné pohledávky bude uskutečněno z vlastních zdrojů 

organizace v roce 2021. 

 

 

Žádosti organizací jsou přílohou č. 1 k důvodové zprávě tohoto usnesení.  
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