Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 893
ze dne 4.5.2020
k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním
městem Prahou - Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

souhlasí
1.

s úpravou rozpočtu hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

s poskytnutím návratné finanční výpomoci dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
příspěvkové organizaci Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, IČO: 61388106, se sídlem
Botičská 424/1, Praha 2 ve výši 1.186.800 Kč z rozpočtu hl.m. Prahy na překlenutí
dočasného nedostatku finančních prostředků na realizaci projektu s registračním
číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001045 čerpaného z OPPPR. Tato návratná
finanční výpomoc bude hlavnímu městu Praze vrácena jednorázově nejpozději do
31. 12. 2021

ukládá
1. radnímu PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi, Ph.D. et Ph.D.
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení ke
schválení
Termín: 21.5.2020

2. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení v případě jeho
schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy
Termín: 29.5.2020
3. MHMP - SML MHMP
1. realizovat bod I.2. tohoto usnesení v případě jeho schválení Zastupitelstvem
hl.m. Prahy
Termín: 29.5.2020

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-36368
Provede:
radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SML
MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 893 ze dne 4. 5. 2020
Návrh

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy - návratná finanční výpomoc

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace
SML MHMP
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1,
sídlo:Botičská 424/1, Praha 2, 120 00
IČO: 61388106

Číslo akce

96132

70461000255

Účel /
Název akce
návratné finanční výpomoci PO

ODPA
3299

POL
5901

návratná finanční výpomoc

3121

5651

Celkem

UZ

ORJ
0461

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)
-1186,80

0461

1 186,80
0,00

Důvodová zpráva

Radě hlavního města Prahy a posléze Zastupitelstvu hlavního města Prahy se tímto předkládá materiál
- poskytnutí návratné finanční výpomoci dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Gymnázium,
Praha 2, Botičská 1 ve výši 1 186 800,--Kč z rozpočtu hlavního města Prahy na překlenutí dočasného
nedostatku finančních prostředků na realizaci projektu čerpaného z OPPPR. Tato návratná finanční
výpomoc bude hlavnímu městu Praze vrácena nejpozději do 31. 12. 2021.
Návratná finanční výpomoc v případě schválení bude poskytnuta dle potřeb organizace k finančnímu
krytí části výdajů a to po celou dobu realizace projektu.
Tato návratná finanční výpomoc bude poskytnuta na překlenutí způsobu financování z OPPPR, kdy
zálohové platby jsou poskytovány v režimu ex-ante a to následovně: 1. zálohovou platbu (cca 50%
z celkového rozpočtu projektu) obdrží příspěvková organizace po vydání právního aktu a 2. zálohovou
platbu obdrží příspěvková organizace po skončení realizace projektu (tedy po odevzdání ZoR řídícímu
orgánu a po kontrole provedené řídícím orgánem). Z tohoto vyplývá, že příspěvková organizace v
časovém úseku mezi jednotlivými etapami projektu je povinna pokrýt veškeré náklady projektu.
V případě, že příspěvková organizace hospodaří s omezeným rozpočtem, nemá tedy dostatečné
finanční prostředky na pokrytí časového úseku dle projektového harmonogramu. Z tohoto důvodu je
nutné, aby zřizovatel (Hlavní město Praha) této příspěvkové organizaci poskytl návratnou finanční
výpomoc.
Zřizovatel organizacím poskytuje návratnou finanční výpomoc na překlenutí dočasného nedostatku
finančních prostředků, protože půjčky od komerčních subjektů znamenají pro příspěvkové organizace
další zatížení v podobě úroků.
Vrácení návratné finanční výpomoci je zajištěno výnosy organizace. Zřizovatel určil v usnesení lhůtu
delší než běžný rok, protože se jedná o projekty víceleté.
Projekt s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001045
Cílem projektu s názvem „Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnázium Botičská“ je
modernizace učeben školy (laboratoř matematiky a učebna cizích jazyků) za účelem inovace výuky
daných oborů.
Realizace projektu, tedy modernizace, příp. vybudování odborných učeben, výrazně přispěje ke
zkvalitnění výuky předmětů, které budou v učebnách vyučovány. Z důvodu rozsáhlosti projektu bude
dotčeno několik odborných předmětů, které jsou vyučovány v rámci všeobecného vzdělávání (1. až 4.
ročník gymnázia). Stávající prostory jsou již ve špatném stavu a pro potřeby moderní výuky jsou již
značně nedostačující. Modernizací učeben a pořízením nového vybavení dojde tedy ke zkvalitnění
výuky všech zmíněných předmětů. Výuka v nových prostorách přispěje k rozvoji zmíněných klíčových
kompetencí, na které mají dané obory přímou návaznost. K rozvoji kompetencí dojde především díky
práci v moderním prostředí s nejnovějším vybavením a pomůckami, které umožňují mj. také aktivní
zapojování studentů do výuky, což je u zmíněných předmětů nezbytnou součástí kvalitní výuky.
Efektivita výuky bude rovněž navýšena díky zvýšení prezentační schopnosti za využití nově pořízených
dataprojektorů do učeben odborných předmětů. Modernizace prostor a nákup vybavení do objektu
gymnázia je klíčovým nástrojem pro dosažení výše popsaného cíle.

Potřebnost realizace obdobných projektů je zakotvena v řadě strategických dokumentů vlády i
jednotlivých územních celků (Hlavního města Prahy, Městské části Praha 2). Nutnost modernizace
školství a inovací učebních metod v souladu s rozvojem technologií je mimo jiné pojmenována v
Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky na období 2015-2020
(zveřejněn na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke-a-koncepcni-dokumentycerven-2009). Zde se v kapitole 2 mimo jiné uvádí: „Ve vzdělávací oblasti je také v budoucím období
nutné posoudit efektivitu současných forem vzdělávání v souvislosti s technologickým nástupem
sdílení informací a soustředit se na rozvoj výukových technologií, které umožní zpřístupnit
vzdělávaným relevantní informace.“

