
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2503 
ze dne  11.10.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov Svojšice a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 

2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  zvýšení limitu počtu zaměstnanců příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov 
Svojšice o 18 zaměstnanců od 1.10.2021, tzn. o 4,5 přepočtené osoby 

3.  zvýšení limitu prostředků na platy příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov 
Svojšice o 1.795,5 tis. Kč 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 15.10.2021 

2.  realizovat úpravu limitu počtu zaměstnanců dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 15.10.2021 

3.  realizovat úpravu limitu prostředků na platy dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 15.10.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-41687  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2503 ze dne 11. 10. 2021

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

Domov Svojšice 0098201000125

odvod finančních prostředků z fondu investic za 

současného zvýšení neinvestičního příspěvku 

organizace

004357 2122 0582 3 500,00

C e l k e m 3 500,00

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SOV MHMP 0098206000000 Záležitosti sociálních věcí 004399 5169 0582 -2 054,40

Domov Svojšice 0098201000125 krytí provozních nákladů roku 2021 004357 5331 91 0582 5 554,40

C e l k e m 3 500,00

  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
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Důvodová zpráva 

Příspěvková organizace hl. m. Prahy Domov Svojšice (dále jen „organizace“) se obrátila 

na odbor sociálních věcí MHMP se žádostí o zajištění zvýšené potřeby financování ve výši 

11 090,6 tis. Kč (žádost je Přílohou č. 1 k důvodové zprávě) na krytí provozních výdajů 

v roce 2021 v souvislosti s realizací transformace této organizace. Součástí žádosti je žádost 

o navýšení limitu prostředků na platy od 1.10. 2021 o 1 795,5 tis. Kč a limitu počtu 

pracovníků o 4,5 přepočtených osob na rok 2021.  

Transformace organizace je realizována v rámci projektu „Transformace systému péče  

o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně 

posílení kapacit péče v hl. m. Praze“. Uživateli transformující se služby jsou lidé, kteří byli 

v minulosti přestěhováni z Prahy do Svojšic, zpravidla po svém pobytu v PN Bohnice. Tito lidé 

dlouhodobě deklarovali svůj zájem opustit ústavní péči. Organizace od června 2019 do července 

2020 s těmito lidmi individuálně plánovala, podporovala a připravovala je na odchod z ústavní 

péče do komunitních služeb. 

 

Proces transformace je materializovaný vznikem služby chráněného bydlení v Praze  

a Středočeském kraji se současnou kapacitou 52 lůžek. Služba je poskytovaná v bytech 

pronajatých HMP v hl. městě Praze nebo soukromými vlastníky ve Středočeském kraji. 

Vybrané domácnosti jsou personálně zajištěny službou v rozsahu 24 hodin denně a 7 dní 

v týdnu. Služba chráněné bydlení tak uživatelům nabízí zásadně vyšší kvalitu života  

a intenzivnější podporu. V úvodní fázi transformace a vzhledem k cílové skupině lidí 

s duševním onemocněním je takto nastavená služba předpokladem úspěšného přechodu ze 

služby ústavního typu na službu komunitní. Lidé, pro které organizace v loňském roce 

nevytvořila adekvátní službu, jež by odpovídala jejím potřebám, zůstávají prozatím ve službě 

domov se zvláštním režimem s kapacitou 35 lůžek. Tato služba byla přesunuta do náhradního 

objektu v Kostelci nad Černými lesy.  

Organizace ve své žádosti uvádí, že v procesu transformace se ekonomická situace organizace 

dynamicky mění, zejména pokud jde o strukturu klientů a jejich počet, což výrazně ovlivňuje 

ekonomickou situaci organizace na straně výnosů z vlastních výkonů.  Na možnou potřebu 

dofinancování služby v roce 2021 organizace upozorňovala již při sestavování rozpočtu 

organizace pro rok 2021. 

Ve své žádosti organizace specifikuje změny v rozpočtu organizace celkově a v rozpadu 

na jednotlivé služby. Celkově organizaci vzniká deficit 11 090,6 tis. Kč. Ve službě domov se 

zvláštním režimem předpokládá organizace hospodářský výsledek ve výši 728,6 tis. Kč. Ve 

službě chráněné bydlení vzniká deficit 11 819,2 tis. Kč.  

Jelikož rozvoj služby chráněné bydlení v Praze svým charakterem odpovídá naplňování 

cílů projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a 

byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“, je část 

nákladů služby provozované v Praze v roce 2021 a 2022 financovatelná z prostředků projektu 

prostřednictvím dotace. V roce 2021 se jedná o částku 5 536,2 Kč. Zajištění rozvoje  

a financování rozvoje komunitních služeb je obsahem klíčové aktivity 1 tohoto projektu. 

Pro úplnost uvádíme, že náklady organizace v sobě zahrnují režii spojenou se správou 

zámku ve Svojšicích, který není již využíván pro sociální službu. Odhad nákladů s tímto 

spojený činí 2 893 tis. Kč včetně odpisů, resp. 1 491 tis. Kč bez odpisů. 

Odbor SOV MHMP předkládá na základě výše uvedených důvodů požadavek pro rok 
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2021 o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele v  celkové výši 5 554,4 tis. Kč 

(2 054,4 tis. Kč z rozpočtu vlastního HMP, odboru SOV MHMP a při  zapojení fondu 

investic organizace v částce 3 500,0 tis. Kč). Smyslem zapojení fondu investic organizace není 

využití finančních prostředků na opravy a údržby majetku (prostory, ve kterých organizace 

poskytuje služby jsou vesměs pronajaté a organizace nebude výhledově po ukončení 

probíhajícího procesu převodu správy areálu zámku Svojšice /převodu svěřeného nemovitého 

majetku k hospodaření/ z organizace na odbor HOM MHMP spravovat žádné budovy, pozemky 

aj.), ale na dofinancování běžných provozních aktivit. 

 

Finanční prostředky ve výši 2 054,4 tis. Kč budou v roce 2021 finančně kryty z rozpočtu 

odboru SOV MHMP (ORG 0098206000000, ORJ 582, ODPA 4399, POL 5169 - viz příloha č. 

1 usnesení - rozpočtové údaje). Finanční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč budou finančně kryty 

odvodem z fondu investic organizace (ORG 0098201000125, ORJ 0582, ODPA 4357, POL 

2122 – viz příloha č. 1 usnesení – rozpočtové údaje), přičemž fond investic organizace vykazuje 

zůstatek k 8/2021   9 340 075,61 Kč. 

 

Finanční prostředky v celkové výši 5 554,4 tis. Kč budou účelově určeny na sociální 

službu číslo 8590832 -chráněné bydlení. 

 

Výše požadavku na navýšení limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy  

na rok 2021 je krácena na počet měsíců, pro které bude navýšení v roce 2021 schváleno. 

 

Pro rok 2022 vzniká potřeba zajistit financování nově vzniklých nákladů ve výši 10 773,2 

tis. Kč, o kterou organizace žádá v rámci přípravy návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 2022. 

 

 

Příloha č. 1 usnesení je návrh úpravy rozpočtu vlastního HMP k navýšení neinvestičního 

příspěvku zřizovatele pro Domov Svojšice 

 

Přílohou č. 1 důvodové zprávy je žádost Domova Svojšice. 
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