
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2823 
ze dne  15.11.2021 

k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových 
organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2021, k návrhu na odpis nedobytných 

pohledávek u příspěvkových organizací v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 
a k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 0416 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 84.326,00 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 14.239,7 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.  úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců pro školy a školská 
zařízení v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP dle přílohy č. 3 
tohoto usnesení 

4.  krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytných pohledávek u příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola na Proseku ve výši 0,7 tis. Kč (681,00 Kč) z 
vlastních zdrojů roku 2021 této organizace 

5.  krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytných pohledávek u příspěvkové 
organizace Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77 ve 
výši 80,0 tis. Kč (79.945 Kč) z rozpočtu hlavního města Prahy 

6.  krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytné pohledávky u příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 ve výši 3,7 tis. Kč 
(3.700,00 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: 19.11.2021 

2.  realizovat úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců dle bodu 
II.3. tohoto usnesení 

Termín: 19.11.2021 

3.  seznámit ředitele příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou 
s bodem II.1., II.4. až II.6. tohoto usnesení 

Termín: 19.11.2021 

 

 
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-42174  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2823 ze dne 15. 11. 2021 

 
                        

I. 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 Christiana Dopplera 

• nákup notebooků do výuky               350 000,00 Kč 

 

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 

• nákup vybavení rekonstruované knihovny a studovny           200 000,00 Kč 

 

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 

• pořízení výpočetní techniky do kabinetů             457 000,00 Kč 

 

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 

• nákup školních pomůcek                 80 000,00 Kč 

• nákup spisových skříní                 50 000,00 Kč 

 

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 

• doplnění knižního fondu školní knihovny                          50 000,00 Kč 

• pořízení 2 ks projektorů                 45 000,00 Kč 

• dokumentace BOZP                  40 000,00 Kč 

 

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 

• nákup výpočetní techniky, nábytku, učebních pomůcek, drobných 

hudebních nástrojů                                 1 000 000,00 Kč 

 

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7   

• audio skříně na taneční sály               200 000,00 Kč 

• nákup kopírovací a audiovizuální techniky, nábytku,  

učebních pomůcek, software                           251 000,00 Kč 

 

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 

4/287 

• nákup nového vybavení školy, potřeb pro výuku a učebních pomůcek     300 000,00 Kč 

 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 

• nákup menších drtičů odpadů                75 000,00 Kč 

 

Obchodní akademie Vinohradská 

• nákup výpočetní techniky, dataprojektorů, tabule k dataprojektoru, 

monitorů, žákovského a kancelářského nábytku, učebních pomůcek                    922 000,00 Kč 

             

Smíchovská střední průmyslová škola a Gymnázium 

• nákup nového vybavení školy, potřeb pro výuku a učebních pomůcek       57 000,00 Kč 
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Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, 

Praha 1, U Půjčovny 9 

• nákup učebních pomůcek, nábytku, software a hardware vybavení          100 000,00 Kč 

 

Střední odborné učiliště, Praha – Radotín 

• nákup šatních lavic                                                                                      60 000,00 Kč 

 - do šaten žáků v dokončované investiční akci „Přístavba učebního pavilonu ke stávajícímu 

objektu školy“ 

• nákup PC                                                                                                     20 000,00 Kč 

 - pro potřeby vedoucí školní jídelny 

• nákup průmyslového vysavače                                                                    35 000,00 Kč 

 - pro zajištění bezprašného způsobu úklidu v dílnách odborného výcviku 

• nákup 3 ks notebooků                                                                                  60 000,00 Kč 

 - náhrada za již nevyhovující učitelské notebooky 

• nákup paletového vozíku                                                                             20 000,00 Kč 

 - pro manipulaci s různými druhy materiálu při zajišťování provozu školy a pro operativní 

přesuny strojního vybavení v dílnách odborného výcviku 

• dodávka nového stravovacího systému                                                     120 000,00 Kč 

 - náhrada za stávající zastaralý systém 

 

Střední odborná škola logistických služeb 

• vybavení školy nábytkem a nákup učebních pomůcek                               150 000,00 Kč 

 - nutná obnova vybavení po stěhování organizace do náhradních prostor 

 

Střední průmyslová škola na Proseku 

• switche pro výuku                                                                                        80 000,00 Kč 

 - pořízení switchů pro výuku počítačových sítí 

 

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, 

Poděbradská 1/179 

• nákup učebních pomůcek a vybavení pracovišť odborného výcviku         320 000,00 Kč 

 - postupná obnova vybavení  

 

Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha 9, Lipí 1911 

• nákup nábytku a vybavení učeben                                                             700 000,00 Kč 

 - pořízení nového nábytku do jazykových učeben a vybavení učebny mediální komunikace 

 

Střední škola elektrotechniky a strojírenství 

• vybavení dílny pro výuku oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

                     100 000,00 Kč 

 - jedná se převážně o spotřební materiál a nářadí  

• nákup 5 ks notebooků                                                                                100 000,00 Kč 

 - pro nové učitele 

• nákup 4 dataprojektorů do učeben                                                            100 000,00 Kč 

 - náhrada za stávající a zastaralé 

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 

• vybavení školy kanceláří, testy, ochranné pomůcky                                  100 000,00 Kč 

 - nutná obnova vybavení, pořízení ochranných pomůcek pro zaměstnance 
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Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114 

• nákup drobných učebních pomůcek              250 000,00 Kč 

 

Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze 

• nákup drobných hudebních nástrojů a vybavení školy             60 000,00 Kč 

 

Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 

• nákup výpočetní techniky a drobných hudebních nástrojů           400 000,00 Kč 

 

Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129 

• nákup 4 ks notebooků pro pedagogy školy             100 000,00 Kč 

 

Dům dětí a mládeže Praha 2 

• pokrytí zvýšených nákladů na vybavení materiálem a nákup dalšího vybavení 

pracovišť DDM – rozvoj činnosti DDM                                                    200 000,00 Kč   

• nákup osobních počítačů                                                                           175 020,00 Kč 

- jedná se o čerpání daru od firmy ČEPS, a.s. 

 

 

II. Převod finančních prostředků z rezervního fondu k posílení finančních 

prostředků fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných hlavním 

městem Praha 
 

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 

• nákup PC sestavy a velkoformátového displeje pro virtuální realitu         94 000,00 Kč 

- jedná se o čerpání z daru firmy ČEZ, který byl poskytnut na pořízení učebny virtuální reality 



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

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, 
Sladkovského náměstí 8 91651000279

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 2122 0416 350,00

Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 
1500 91651000273

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 2122 0416 400,00

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, 
Mezi Školami 2475 91651000261

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 2122 0416 315,00

Gymnázium Christiana Dopplera 91651000258
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 2122 0416 540,00

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 91651000260
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 2122 0416 500,00

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 91651000266
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 2122 0416 600,00

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 91651000264
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 2122 0416 500,00

Gymnázium a Hudební škola hlavního města 
Prahy, základní umělecká škola 91651000108

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 2122 0416 1 000,00

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 91651000280

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace za účelem dofinancování akce 
OPPPR č. 13906 

3121 2122 0416 512,40

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 91651000280

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace za účelem úhrady sankce projektu 
OPPPR č. 1046

3121 2122 0416 22,50

Masarykova střední škola chemická, Praha 1, 
Křemencova 12 91651000294

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace na dofinancování projektu OPPPR č. 
2540981

3122 2122 0416 121,80

Obchodní akademie Hovorčovická 91651000298
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3122 2122 0416 200,00

Střední průmyslová škola a Gymnázium Na 
Třebešíně 91651000383

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 416 300,00

Základní škola a střední škola waldorfská 91651000396
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3114 2122 416 200,00

Základní škola a Střední škola, Praha 4, 
Kupeckého 576 91651000419

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3114 2122 416 200,00

Základní škola Vokovice 91651000415
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3114 2122 416 300,00

Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahanská 7 91651000326
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3112 2122 416 100,00

Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 
570 91651000430

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3114 2122 416 350,00

Střední škola designu a umění, knižní kultury a 
ekonomiky Náhorní 91651000289

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3123 2122 0416 700,00

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, 
Lovosická 42 91651000253

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3147 2122 0416 1 500,00

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - 
Klánovice, Smržovská 77 91651000247

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace z důvodu krytí zvýšených nákladů 
z odpisu nedobytných pohledávek 

3133 2122 0416 80,00

Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 
19 91651000181

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3231 2122 0416 150,00

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 
1150 91651000183

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3231 2122 0416 1 500,00

Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 91651000159
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3233 2122 0416 2 798,00

C e l k e m 14 239,70

Účel / Název akce Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2823 ze dne 15. 11. 2021

ORJ

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

Org.Odbor/Organizace POLODPA UZ



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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, 
Sladkovského náměstí 8 91651000279

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 5331 91 0416 350,00

Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 
1500 91651000273

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 5331 91 0416 400,00

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, 
Mezi Školami 2475 91651000261

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 5331 91 0416 315,00

Gymnázium Christiana Dopplera 91651000258
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 5331 91 0416 540,00

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 91651000260
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 5331 91 0416 500,00

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 91651000266
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 5331 91 0416 600,00

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 91651000264
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 5331 91 0416 500,00

Gymnázium a Hudební škola hlavního města 
Prahy, základní umělecká škola 91651000108

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3121 5331 91 0416 1 000,00

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 91651000280

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace za účelem dofinancování akce 
OPPPR č. 13906 

3121 5331 91 0416 512,40

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 91651000280

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace za účelem úhrady sankce projektu 
OPPPR č. 1046

3121 5331 91 0416 22,50

Masarykova střední škola chemická, Praha 1, 
Křemencova 12 91651000294

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace na dofinancování projektu OPPPR č. 
2540981

3122 5331 91 0416 121,80

Obchodní akademie Hovorčovická 91651000298
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3122 5331 91 0416 200,00

Střední průmyslová škola a Gymnázium Na 
Třebešíně 91651000383

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

Základní škola a střední škola waldorfská 91651000396
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3114 5331 91 0416 200,00

Základní škola a Střední škola, Praha 4, 
Kupeckého 576 91651000419

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3114 5331 91 0416 200,00

Základní škola Vokovice 91651000415
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3114 5331 91 0416 300,00

Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahanská 7 91651000326
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3112 5331 91 0416 100,00

Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 
570 91651000430

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3114 5331 91 0416 350,00

Střední škola designu a umění, knižní kultury a 
ekonomiky Náhorní 91651000289

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3123 5331 91 0416 700,00

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, 
Lovosická 42 91651000253

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3147 5331 91 0416 1 500,00

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - 
Klánovice, Smržovská 77 91651000247

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace z důvodu krytí zvýšených nákladů 
z odpisu nedobytných pohledávek 

3133 5331 91 0416 80,00

Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 
19 91651000181

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3231 5331 91 0416 150,00

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 
1150 91651000183

odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3231 5331 91 0416 1 500,00

Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 91651000159
odvod finančních prostředků z fondu investic za 
současného zvýšení neinvestičního příspěvku 
organizace

3233 5331 91 0416 2 798,00

C e l k e m 14 239,70

Číslo akce Účel / Název akce POL Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)UZ ORJOdbor/Organizace ODPA



 Úprava limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců u škol a školských zařízení zřizovaných hl.m.Prahou

3122 Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 330,00 0,63 hrazeno z MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání - Šablony 
II pro SŠ a VOŠ 

3114 Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, Nám. Míru 19 111,00 0,25 hrazeno z MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání,  projekt 
"Posílení kompetencí žáků a pedagogů ZŠ ZP II "

3114 Základní škola a střední škola waldorfská 884,00 2,10 hrazeno z MPSV a Úřad práce Příbram

3114 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce 370,00 0,50 hrazeno z MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání , projekt 
"Kvalita vzdělávání 2022"

3233 Dům dětí a mládeže Praha 2 600,00 0,20 hrazeno z MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání  - 
Šablony II

3233 Dům dětí a mládeže Praha 9 158,60 0,47 hrazeno z MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání  - 
Šablony II

2 453,6 4,15

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 2823 ze dne 15. 11. 2021

Název organizace Úprava limitu prostředků 
na platy v  tis. Kč

CELKEM

ÚčelOdPa Úprava limitu počtu 
zaměstnanců



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 7 327,02 tis. Kč. 

 

PŘEVOD Z REZERVNÍHO FONDU DO FONDU INVESTIC je uskutečňován, např. 

když ve fondu investic je málo finančních prostředků na akce nebo nákupy investiční povahy.  

 

Je zde uskutečněn převod v celkové výši 94,0 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 14 239,7 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. U příspěvkové 

organizace Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 a Gymnázium, 

Praha 7, Nad Štolou 1 se jedná o účelový převod související s akcí z Operačního programu 

Praha – pól růstu 2021. U střední školy se jedná o dofinancování ve výši 121 734,54 Kč 

(121,8 tis. Kč). U gymnázia se jedná o úhradu sankce projektu OPPPR ve výši 22 489,20 Kč 

(22,5 tis. Kč) a dofinancování ve výši 512 350,10 Kč (512,4 tis. Kč).  

 

Stavy fondů investic po provedeném odvodu jsou uvedeny v příloze č. 3 k důvodové zprávě.  

 

 

3. ÚPRAVA LIMITU PROSTŘEDKŮ NA PLATY A LIMITU POČTU 

ZAMĚSTNANCŮ U ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘÍZENÝCH HLAVNÍM 

MĚSTEM PRAHOU 

 

• školy a školská zařízení uvedená v příloze č. 3 tohoto usnesení, požádaly odbor 

rozpočtu MHMP o úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců na 

základě získaných dalších mimorozpočtových zdrojů.  

 

Provedená úprava neznamená dopad do rozpočtu státních prostředků ani do rozpočtu hl. m. 

Prahy. Úprava zabezpečí dodržení závazných ukazatelů rozpočtu výše uvedených 

příspěvkových organizací za rok 2021. 

 

 

 

 

 



4. ODPIS NEDOBYTNÝCH POHLEDÁVEK 

 

Střední průmyslová škola na Proseku požádala o možnost odepsat nedobytnou pohledávku 

za nezaúčtované zálohy na antény, držáky k anténě, propojovací kabely, spojky, trojnožky  

v celkové výši 81,00 Kč. Firma byla několikrát vyzývána k vrácení zálohy, skončila 

v likvidaci a v roce 2020 byla vymazána z rejstříku. 

Dále příspěvková organizace žádá o možnost odepsat nedobytnou pohledávku za nevrácenou 

zálohu na 2 magnetické vjezdové karty do areálu LETOV v celkové výši 600, 00 Kč. Jedná se 

o vjezdové karty poskytnuté oproti záloze. Karty se nepodařilo dohledat, z tohoto důvodu 

nelze vymáhat vrácení zálohy. 

Krytí zvýšených nákladů z odpisu nedobytných pohledávek v celkové výši 681,00 Kč bude 

uskutečněno z vlastních zdrojů organizace v roce 2021. 

 

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77 požádal o možnost 

odepsat nedobytné pohledávky v celkové výši 79 945,00 Kč.  Jedná se o pohledávky za 

příspěvky od rodičů dětí umístěných v dětském domově za roky 2005–2019. Dle názoru 

právního zástupce organizace jsou pohledávky nedobytné a nevymahatelné. 

Krytí zvýšených nákladů z odpisu nedobytných pohledávek v celkové výši 79 945,00 Kč 

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

organizaci nařízen odvod z fondu investic ve stejné výši, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.  

 

Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 požádala o možnost odepsat nedobytnou 

pohledávku ve výši 3 700,00 Kč. Důvodem je neuhrazené školné dvou žákyň školy za II. 

pololetí školního roku 2019/2020. 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. 

 

 

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