Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 400
ze dne 1.3.2021
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 úpravu limitu
prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 0416
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

využití finančních prostředků rezervního fondu u příspěvkových organizací
zřizovaných hlavním městem Prahou, uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení

2.

využití účelově neurčených darů poskytnutých školám a školským zařízením, které
jsou zřizované hl.m. Prahou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.

odvod finančních prostředků z fondů investic příspěvkových organizací v celkové
výši 1.550,0 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

4.

úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců pro školu zřizovanou
hl.m. Prahou dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.3. tohoto usnesení
Termín: 5.3.2021
2.

realizovat úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců dle bodu
I.4. tohoto usnesení
Termín: 5.3.2021

3.

seznámit ředitele příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou
s bodem I.1. a I.2 tohoto usnesení
Termín: 5.3.2021
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-39443
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 400 ze dne 1. 3. 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.
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha
2, Resslova 8
• nákup nových počítačů pro výuku ke katedrám do kmenových učeben 600 000,00 Kč
Obchodní akademie Bubeneč
• nákup nábytku, školních pomůcek, pořízení výpočetní techniky
včetně software

200 000,00 Kč

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha
1, U Půjčovny 9
• nákup učebních pomůcek, notebooků, výpočetní techniky
100 000,00 Kč
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka,
Praha 1, Na Příkopě 16
• vybavení kabinetů kancelářským nábytkem
200 000,00 Kč
• přístrojové vybavení odborných učeben
490 000,00 Kč
• pořízení počítačů a notebooků pro distanční výuku
490 000,00 Kč
• pořízení svítidel pro společné prostory
200 000,00 Kč
• posílení bezpečnostního systému školy, kamery
200 000,00 Kč
• vybavení odborných učeben a Auly stoly a nábytkem
720 000,00 Kč
• pořízení akumulačních kamen
200 000,00 Kč
Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských
technologií, Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10
• pořízení nových skříní do učeben a sborovny v Navrátilově ulici
320 000,00 Kč
• pořízení sklopných sedáků na chodbu v Navrátilově ulici
140 000,00 Kč
Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, Nám. Míru 19
• zakoupení sklopných lavic
- nezbytná obnova lavic ve dvou učebnách školy

300 000,00 Kč

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
• profinancování nákladů z roku 2019, které vznikly na základě závěrečné zprávy projektu
tzv „Šablony“
153 000,00 Kč
- jedná se dodatečné schválení žádosti z roku 2020, došlo k proplacení neuznaných nákladů
z projektu fondů EU na základě závěrečné zprávy, kterou organizace obdržela až v polovině
prosince roku 2020
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
• pořízení učebních pomůcek
120 000,00 Kč
• spoluúčast v projektech EU
200 000,00 Kč
- dofinancování neinvestičních výdajů, které je škola povinna hradit z vlastních zdrojů

Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225
• vybavení učebny teoretického vyučování
- postupná obnova nevyhovujícího vybavení učeben

100 000,00 Kč

Střední škola pro administrativu EU, Praha 9, Lipí 1911
• spoluúčast v projektu OP PPR
200 000,00 Kč
- dofinancování neinvestičních výdajů, které je škola povinna hradit z vlastních zdrojů
Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze
• nákup drobných hudebních nástrojů a učebních pomůcek, vybavení učeben, dovybavení
pedagogů počítači a notebooky
500 000,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19
• pořízení drobných hudebních nástrojů a příslušenství k hudebním nástrojům
80 000,00 Kč
• pořízení IT techniky a příslušenství k IT včetně tiskáren a scanerů
100 000,00 Kč
• příslušenství k serveru
50 000,00 Kč
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B
• nákup drobných hudebních nástrojů
100 000,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25
• obnova malby v učebnách a společných prostorách školy

200 000,00 Kč

II. Převod finančních prostředků z rezervního fondu k posílení finančních
prostředků fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných hlavním
městem Praha
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300
• plánované investiční výdaje a opravy budovy

600 000,00 Kč

III. Využití účelově neurčených darů příspěvkových organizací zřizovaných
hlavním městem Praha
Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1
• dar poskytne Pražská energetika, a.s. se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10 na projekt
„Lépe připraven do života“
100 000,00 Kč
Základní umělecká škola Popelka
• úhrada realizace grafických a DTP prací - externí orientační systém budov, příprava
vizualizací, doporučení a návrhy technického řešení, design a DTP příprava
propagačních předmětů v souvislosti s užíváním nového loga školy
50 000,00 Kč

2

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 400 ze dne 1. 3. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Org.

Odbor/Organizace

Účel / Název akce

ODPA

POL

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Akademické gymnázium, škola hlavního města
Prahy, Praha 1, Štěpánská 22

91651000104

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

3121

2122

0416

250,00

Obchodní akademie Bubeneč

9165100299

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

3122

2122

0416

400,00

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za
Invalidovnou 1

91651000333

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

3114

2122

0416

500,00

Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova
19

91651000181

odvod finančních prostředků z fondu investic za
současného zvýšení neinvestičního příspěvku
organizace s účelovým určením na odpisy
organizace

3231

2122

0416

400,00

Celkem

1 550,00

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

Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

POL

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Akademické gymnázium, škola hlavního města
Prahy, Praha 1, Štěpánská 22

91651000104

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

3121

5331

91

0416

250,00

Obchodní akademie Bubeneč

9165100299

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

3122

5331

91

0416

400,00

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za
Invalidovnou 1

91651000333

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

3114

5331

91

0416

500,00

Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova
19

91651000181

odvod finančních prostředků z fondu investic za
současného zvýšení neinvestičního příspěvku
organizace s účelovým určením na odpisy
organizace

3231

5331

91

0416

400,00

Celkem

1 550,00

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 400 ze dne 1. 3. 2021
Úprava limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců u škol zřizovaných hl.m.Prahou

OdPa

Název organizace

3123 Střední škola dostihového sportu a jezdectví
CELKEM

Úprava limitu prostředků na Úprava limitu počtu
Účel
platy v tis. Kč
zaměstnanců
200,0
0,50 hrazeno z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

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 5 963,0 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 600,0 tis. Kč.
VYUŽITÍ ÚČELOVĚ NEURČENÝCH DARŮ
O použití přijatých účelově neurčených darů nad 40 tis. Kč v jednotlivých případech
rozhoduje Rada hl. m. Prahy, a to dle pravidel uvedených v příloze č. 1 k usnesení Rady HMP
č. 2792 ze dne 30. 10. 2018.
Požadavky organizací konkretizuje příloha č. 1 tohoto usnesení. Stavy rezervních fondů
po požadovaném čerpání jsou uvedeny v příloze č. 1 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 1 550,0 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. Stavy fondů investic po
provedeném odvodu jsou uvedeny v příloze č. 2 k důvodové zprávě.
3. ÚPRAVA LIMITU PROSTŘEDKŮ NA PLATY A LIMITU
ZAMĚSTNANCŮ U ŠKOLY ZŘÍZENÉ HLAVNÍM MĚSTEM PRAHOU
•

POČTU

škola uvedená v příloze č. 3 tohoto usnesení, požádala 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 uvedené příspěvkové
organizace za rok 2021.

