Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 26/37
ze dne 22.4.2021
k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované
hlavním městem Prahou - Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

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, IČO: 61388106, se sídlem
Praha 2, Nové Město, Botičská 424/1 ve výši 380.800,- Kč z rozpočtu hl.m. Prahy na
překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků na realizaci projektu
CENTRE OF BEE (CENTRE OF BIOLOGY AND ECOLOGICAL EDUCATION) na
základě Rozhodnutí č. 1190700155 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019, č. j. SFZP
091827/2020. Tato návratná finanční výpomoc bude hlavnímu městu Praze vrácena
jednorázově, nejpozději do 31. 8. 2022

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 26.4.2021

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-9191
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 26/37 ze dne 22. 4. 2021

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy - návratná finanční výpomoc

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

Odbor/Organizace

SML MHMP

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Číslo akce

Účel / Název akce

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Částka
(v Kč)

ODPA

POL

0096132000000 SML-04-návratné finanční výpomoci PO

3299

5901

461

-380,8

-380 800,00

0070461000255 návratná finanční výpomoc

3121

5651

461

380,8

380 800,00

0,0

0,00

Celkem

1

UZ

ORJ

Důvodová zpráva
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, 380 800,-- Kč z rozpočtu hlavního města Prahy na překlenutí dočasného nedostatku
finančních prostředků na realizaci projektu čerpaného z NPŽP. Tato návratná finanční výpomoc
bude hlavnímu městu Praze vrácena nejpozději do 31. 8. 2022.
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 NPŽP,
kdy zálohové platby jsou poskytovány v režimu ex-post a to následovně: příspěvková
organizace obdrží celkovou částku dotace až po skončení samotné realizace projektu
(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.
Projekt CENTRE OF BEE (CENTRE OF BIOLOGY AND ECOLOGICAL EDUCATION) na
základě Rozhodnutí č. 1190700155 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019, č. j. SFZP 091827/2020.
Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady v areálu Gymnázia, Praha 2, Nové Město,
Botičská 424/1, PSČ 128 00.
Součástí projektu je výsadba stanovištně vhodného stromu a nárůst časové dotace ve využívání
zahrady. V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 1 389 m2.
Přínosem navrhovaných opatření je Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního a
mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství),
které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 624
ze dne 22.3.2021
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
Praha 2, Nové Město, Botičská 424/1 ve výši 380.800,- Kč z rozpočtu hl.m. Prahy na
překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků na realizaci projektu
CENTRE OF BEE (CENTRE OF BIOLOGY AND ECOLOGICAL EDUCATION) na
základě Rozhodnutí č. 1190700155 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019, č. j. SFZP
091827/2020. Tato návratná finanční výpomoc bude hlavnímu městu Praze vrácena
jednorázově, nejpozději do 31. 8. 2022

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: 22.4.2021

2. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení v případě jeho
schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy
Termín: 26.4.2021
3. MHMP - SML MHMP
1. realizovat bod I.2. tohoto usnesení v případě jeho schválení Zastupitelstvem
hl.m. Prahy
Termín: 29.4.2021

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-39674
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. 624 ze dne 22. 3. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy - návratná finanční výpomoc
návrh

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

Odbor/Organizace

SML MHMP

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Číslo akce

Účel / Název akce

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Částka
(v Kč)

ODPA

POL

0096132000000 SML-04-návratné finanční výpomoci PO

3299

5901

461

-380,8

-380 800,00

0070461000255 návratná finanční výpomoc

3121

5651

461

380,8

380 800,00

0,0

0,00

Celkem

1

UZ

ORJ

Důvodová zpráva
Radě 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, 380 800,- Kč z rozpočtu hlavního města Prahy na překlenutí dočasného nedostatku
finančních prostředků na realizaci projektu čerpaného z NPŽP. Tato návratná finanční výpomoc
bude hlavnímu městu Praze vrácena nejpozději do 31. 8. 2022.
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 NPŽP,
kdy zálohové platby jsou poskytovány v režimu ex-post, a to následovně: příspěvková
organizace obdrží celkovou částku dotace až po skončení samotné realizace projektu
(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. 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 CENTRE OF BEE (CENTRE OF BIOLOGY AND ECOLOGICAL EDUCATION) na
základě Rozhodnutí č. 1190700155 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019, č. j. SFZP 091827/2020.
Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady v areálu Gymnázia, Praha 2, Nové Město,
Botičská 424/1, PSČ 128 00.
Součástí projektu je výsadba stanovištně vhodného stromu a nárůst časové dotace ve využívání
zahrady. V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 1 389 m2.
Přínosem navrhovaných opatření je Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního a
mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství),
které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

