Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 401
ze dne 2.3.2020
k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových
organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2020
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

využití finančních prostředků rezervního fondu a fondu investic 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 2.895,0 tis. Kč za současného zvýšení neinvestičních příspěvků pro rok 2020
pro školy, zřizované hlavním městem Prahou, o stejnou částku dle přílohy č. 2
tohoto usnesení

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení
Termín: 13.3.2020
2.

seznámit ředitele příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou
s bodem I.1. tohoto usnesení
Termín: 13.3.2020

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-35851
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 401 ze dne 2. 3. 2020

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.
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25
• nákup učebních pomůcek a drobného hmotného majetku

300 000,00 Kč

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22
• nákup notebooků a PC sestav
250 000,00 Kč
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha
2, Resslova 8
• vybavení odborné učebny novými počítači
250 000,00 Kč
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25
• obnova 5 ks notebooků pro vyučující
• nákup 12 SSD serverových pevných disků pro posílení
serverové infrastruktury
• nákup 19 ks LCD monitorů do učebny grafiky a 3D modelování
Obchodní akademie Bubeneč
• nákup nábytku, školních pomůcek, pořízení výpočetní techniky
včetně software
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
• pořízení počítačů a monitorů do počítačové učebny

120 000,00 Kč
240 000,00 Kč
100 000,00 Kč

200 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha
1, U Půjčovny 9
• nákup nového vybavení učeben a učebních pomůcek
100 000,00 Kč
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka,
Praha 1, Na Příkopě 16
• vybavení kabinetů kancelářským nábytkem
400 000,00 Kč
• přístrojové vybavení odborných učeben
450 000,00 Kč
• pořízení počítačových sestav pro potřeby výpočetní techniky,
odborná a učitelská pracoviště
490 000,00 Kč
• vybavení učeben stoly a dalším nábytkem
470 000,00 Kč
• nákup defibrilátorů
90 000,00 Kč
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51
• modernizace nábytku ve vrátnici školy
50 000,00 Kč
Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická
• nákup nových počítačů pro pedagogické zaměstnance

230 000,00 Kč

Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, Nám. Míru 19
• zakoupení IT techniky a dovybavení učeben a kanceláří
100 000,00 Kč
- v souvislosti s růstem počtu žáků ve škole bylo přijato několik nových zaměstnanců, kteří
potřebují zařídit a vybavit pracovní prostor
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576
• zakoupení interaktivních tabulí do tříd
- pro zvýšení kvality výuky

240 000,00 Kč

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha
5, Radlická 115
• vybavení školy školním nábytkem a nákup školních pomůcek
200 000,00 Kč
- pro zvýšení kvality školního prostření a výuky
Základní škola Vokovice
• vybavení kabinetů školy a učeben novým funkčním nábytkem
- doplnění a náhrada za nábytek, který je na hranici životnosti
• vybavení školy a učeben novými PC
- doplnění a náhrada PC, který je na hranici životnosti

300 000,00 Kč
100 000,00 Kč

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
• spoluúčast v projektech EU
300 000,00 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 odborná škola logistických služeb
• výměna nábytku v budově školy a nákup školních pomůcek
- stávající nábytek je nevyhovující, je nutná jeho postupná obměna

250 000,00 Kč

Střední průmyslová škola na Proseku
• výměna SSD disků v počítačích
- výměna plotnových disků za SSD disky v cca 150 počítačích

80 000,00 Kč

Střední odborná škola Jarov
• obnova a nákup výpočetní a audiovizuální techniky a kopírovacích strojů
1 500 000,00 Kč
- další etapa výměny již nevyhovující a zastaralé výpočetní techniky
• výměna nábytku v budově školy a domova mládeže
2 000 000,00 Kč
- stávající nábytek je nevyhovující, je nutná jeho postupná obměna
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25
• nákup drobných hudebních nástrojů a učebních pomůcek
400 000,00 Kč
- nákup hudebních nástrojů, především dechových a učebních pomůcek jako náhrady za
zastaralé vybavení školy
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Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1
• nákup vybavení pro zkvalitnění výuky – hudební nástroje a příslušenství, audiotechnika,
videotechnika, fototechnika, hudební PC a hudební software, kostýmy pro soubory a
další výukové vybavení
200 000,00 Kč

II. Převod finančních prostředků z rezervního fondu k posílení finančních
prostředků fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných hlavním
městem Praha
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka,
Praha 1, Na Příkopě 16
• plánované investiční výdaje a opravy budovy
1 300 000,00 Kč
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Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 401 ze dne 2. 3. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

2122

0416

195,00

3121

2122

0416

900,00

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

3122

2122

0416

400,00

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

3122

2122

0416

1 400,00

Org.

Účel / Název akce

ODPA

POL

Základní škola pro žáky s poruchami zraku,
Praha 2, nám. Míru 19

91651000338

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

3114

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

91651000104

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

Obchodní akademie Bubeneč

91651000299

Vyšší odborná škola grafická a Střední
průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova
22

91651000407

Odbor/Organizace

UZ

Celkem

2 895,00

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

Účel / Název akce

ODPA

POL

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Základní škola pro žáky s poruchami zraku,
Praha 2, nám. Míru 19

91651000338

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

3114

5331

91

0416

195,00

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

900,00

Obchodní akademie Bubeneč

91651000299

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

3122

5331

91

0416

400,00

Vyšší odborná škola grafická a Střední
průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova
22

91651000407

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

3122

5331

91

0416

1 400,00

Odbor/Organizace

Celkem

2 895,00

Důvodová zpráva
1. REZERVNÍ FOND bude využit na nákup nových učebních pomůcek a nábytku a na
inovaci a modernizaci počítačových učeben.
Školy, zřizované hlavním městem Prahou, žádají o uvolnění finančních prostředků ze
svých rezervních fondů v celkové výši 11 010,0 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 1 300,0 tis. Kč.
Požadavky organizací konkretizuje příloha č. 1 tohoto usnesení.
2. ZVÝŠENÍ NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VRUB FONDU INVESTIC
Školy, zřizované hlavním městem Prahou, si požádaly o zvýšení neinvestičního příspěvku
v celkové výši 2 895,0 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.

