Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2609
ze dne 25.11.2019
k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním
městem Prahou - Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36
Rada 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 prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36, IČO
60449004, se sídlem: Jindřišská 966/36, Praha 1, 110 00 ve výši 1.122.682 Kč z
rozpočtu hl.m. 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. 2020

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 26.11.2019
2. MHMP - SML MHMP
1. realizovat bod I.2. tohoto usnesení
Termín: 29.11.2019

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
R-34769
MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SML MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2609 ze dne 25. 11. 2019
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy - návratná finanční výpomoc
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce
SML MHMP

70461000278

Úprava
rozpočtu

Účel /
ODPA

dočasně volné zdroje

POL

UZ

8115

ORJ
0461

Celkem

(v tis. Kč)
1 122,70
1 122,70

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha
1, Jindřišská 36, IČO 60449004

Číslo akce

70461000278

Účel /
Název akce

ODPA

POL

návratná finanční výpomoc

3121

5651

Celkem

UZ

ORJ

0461

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)

1 122,70
1 122,70

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 prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 ve výši
1 122 682,--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. 2020
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: příspěvková organizace obdrží
nejprve 1. zálohovou platbu ve výši 45% celkové dotace a po skončení samotné realizace projektu
(odevzdání ZoR řídícímu orgánu a po kontrole provedené řídícím orgánem) je zaslána druhá část platby
dle reálného čerpání. Z tohoto vyplývá, že příspěvková organizace v časovém úseku mezi jednotlivými
platbami je povinna pokrýt veškeré náklady projektu. V případě, že příspěvková organizace hospodaří
s omezeným rozpočtem, nemá tedy dostatečné finanční prostředky na pokrytí časového úseku mezi
jednotlivými platbami. 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.

Účelem návratné finanční výpomoci je podpořit projekt s názvem Modernizace jazykového vzdělávání
na Gymnáziu prof. Jana Patočky. Cílem projektu je zkvalitnění výuky na Gymnáziu prof. Jana Patočky
v oblasti komunikace v cizích jazycích. Jazykové vzdělávání je jednou z priorit vzdělávacího programu
školy. Před realizací projektu škola disponovala v jazykových učebnách pouze vybavením CD přehrávači
a televizory. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vybudování a vybavení dvou nových interaktivních
jazykových učeben. Dotace bude použita na pořízení specializovaného moderního vybavení
a výukových pomůcek pro výuku cizích jazyků - bude pořízeno nábytkové vybavení učeben umožňující
rozmístění nábytku do půlkruhu, žákovská PC, sluchátka a mikrofon ke každému pracovnímu místu,
interaktivní tabule. Nové vybavení umožní jednak individualizaci výuky (učitel bude mít ze svého místa
přehled o práci jednotlivých žáků, kterým bude moci zadávat úkoly různé obtížnosti), jednak zlepší
podmínky pro nácvik poslechové kompetence. V současné době přijímají žáci poslech v různém
rozlišení v závislosti na tom, kde ve třídě sedí. Jazykových laboratoří budou využívat všechny
vyučované jazyky - angličtina, němčina, francouzština, španělština a stejně tak všechny ročníky.

