
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1523 
ze dne  14.6.2021 

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 příspěvkové organizace 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 2.340,0 Kč u příspěvkové organizace         
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 4.593,4 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 Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála ve výši 2,3 tis. Kč (2.340,0 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: 25.6.2021 

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

Termín: 25.6.2021 

 
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-40719  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1523 ze dne 14. 6. 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. 

 

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 

• pořízení výpočetní techniky                      800 000,00 Kč 

 

Základní škola a střední škola waldorfská 

• obnova lavic a nábytku ve třídách                                                          130 000,00 Kč 

- na základě revize vybavení všech tříd je nutné obnovit nevyhovující lavice, tabule a nábytek. 

Dále se upravují prostory pro dělenou výuku hlavních předmětů a cizích jazyků. 

 

Střední škola automobilní a informatiky 

• obnova PC učeben                                                                                  2 420 000,00 Kč 

 - nákupem IT techniky dojde ke zlepšení pracovních podmínek pro pedagogy a studenty, kteří 

budou moci ověřit nové metody výuky v praxi – grafika, multimediální komunikace 

a digitalizace 

• obnova vybavení IT technologie                                                                195 000,00 Kč 

 - výměna monitorů pro výuku grafiky a multimédií 

• výměna zastaralých počítačů                                                                    125 000,00 Kč 

 - nezbytné vzhledem k zavádění digitalizace 

• kamerový systém a propojení                                                                    595 000,00 Kč 

 - propojení přístupových bodů pro studenty na domově mládeže, dílnách Bohdalec a Libuš, 

dále server na středisku Libuš, posílení a případná výměna kamerového systému na hlavní 

budově školy 

• výměna telefonní ústředny a telefonů                                                        200 000,00 Kč 

 - původní ústředna je ze 70 let, zároveň dojde k nákupu telefonů a rozbočovačů 

 

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

• nákup drobných hudebních nástrojů                                                200 000,00 Kč 

 

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

• pořízení nábytku a dalšího vybavení učeben v nové budově ZUŠ Kl. Slavického  

                  249 000,00 Kč 

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita 

• vybavení nových prostor Kliniky techniků                                                 500 000,00 Kč 

- jedná se o prostory s 5 učebnami pro polytechnické vzdělávání. Pravidelnou činnost plánují 

otevřít ve školním roce 2021/2022. 

 

 

II. Převod finančních prostředků z rezervního fondu k posílení finančních 

prostředků fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných hlavním 

městem Praha 
 

Střední škola elektrotechniky a strojírenství 

• dofinancování nutných stavebních úprav školy                                        2 000 000,00 Kč 

 - oprava podlahy chodby tělocvičny, srovnání a zpevnění venkovního terénu po odstranění 

budovy v areálu školy na adrese Průhonická 2, Praha 10, oprava kanalizace a toalet školy 
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Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 

• převod finančních prostředků pro plánované investiční výdaje (výměna zastaralé otopné 

soustavy, výměna nefunkčního zabezpečovacího zařízení)                         200 000,00 Kč 

 

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 

• převod do fondu investic z poskytnutého daru na nákup Rotační vakuové pumpy do 

laboratoře chemie na Stanici přírodovědců                                               120 000,00 Kč 



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1523 ze dne 14. 6. 2021

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

Gymnázium Christiana Dopplera 91651000258

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace na dofinancování akce č. 10869

3121 2122 0416 470,40

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, 

Praha 1, Panská 3
91651000387

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3122 2122 0416 420,00

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 600,00

Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 91651000297

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace na dofinancování akce OPPPR č. 

2451220

3122 2122 0416 19,00

Vyšší odborná škola stavební a Střední 

průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17
91651000411

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3122 2122 0416 300,00

Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná 

škola ekonomická
91651000406

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3122 2122 0416 1 164,00

Základní škola a Střední škola, Praha 4, 

Kupeckého 576
91651000419

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3114 2122 0416 500,00

Základní škola při Psychiatrické nemocnici 

Bohnice, Praha 8, Ústavní 91
91651000344

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3114 2122 0416 300,00

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 

1150
91651000183

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace s účelovým určením na odpisy 

organizace

3231 2122 0416 650,00

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

170,00

C e l k e m 4 593,40

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Gymnázium Christiana Dopplera 91651000258

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace na dofinancování akce č. 10869

3121 5331 91 0416 470,40

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, 

Praha 1, Panská 3
91651000387

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3122 5331 91 0416 420,00

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 600,00

Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 91651000297

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace na dofinancování akce OPPPR č. 

2451220

3122 5331 91 0416 19,00

Vyšší odborná škola stavební a Střední 

průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17
91651000411

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3122 5331 91 0416 300,00

Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná 

škola ekonomická
91651000406

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3122 5331 91 0416 1 164,00

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 500,00

Základní škola při Psychiatrické nemocnici 

Bohnice, Praha 8, Ústavní 91
91651000344

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

3114 5331 91 0416 300,00

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 

1150
91651000183

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace s účelovým určením na odpisy 

organizace

3231 5331 91 0416 650,00

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

170,00

C e l k e m 4 593,40

  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 POL
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

ORJ

UZ ORJ



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 5 414,0 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 2 320,0 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 4 593,4 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 Gymnázia Christiana 

Dopplera a Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 se jedná o účelový převod na 

dofinancování akce z Operačního programu Praha – pól růstu. U Gymnázia se jedná o částku 

470 379 Kč (470,4 tis. Kč) a u obchodní akademie 18 989 Kč (19,0 tis. Kč). Stavy fondů 

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

 

 

3. ODPIS NEDOBYTNÝCH POHLEDÁVEK 

 

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála požádal o možnost odepsat nedobytné pohledávky v 

celkové výši 2 340,0 Kč.  Jedná se o úplaty za vzdělávání za školní rok 2016/2017. Přes 

opakované žádosti a výzvy k úhradě nebyly zájmové útvary zaplaceny. Krytí zvýšených 

nákladů z odpisu nedobytných pohledávek v celkové výši 2 340,0 Kč bude uskutečněno 

z vlastních zdrojů organizace v roce 2021. 

 

 

Žádost organizace je přílohou č. 1 k důvodové zprávě tohoto usnesení.  
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