
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1760 
ze dne  12.7.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětské centrum Paprsek a 
úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 16.7.2021 

 

 
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-40917  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1760 ze dne 12. 7. 2021

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

Dětské centrum Paprsek 0098290 Fond Finančního vypořádání 0000 8115 11 0582 2 000,00

C e l k e m 2 000,00

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

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

Dětské centrum Paprsek 44331 Vybudování pracovních dílen 11 0582 2 000,00

C e l k e m 2 000,00

Číslo akce  Název akce

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ORJ

Odbor/Organizace

0,00

Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Číslo akceOdbor/Organizace POLODPA UZÚčel / Název akce



1 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Bod č. I. tohoto usnesení 
 
Příspěvková organizace hl. m. Prahy Dětské centrum Paprsek žádá prostřednictvím věcně 

příslušného odboru Radu hl. m. Prahy o schválení použití fondu Finančního vypořádání 

organizace ve  výši 2 000  tis. Kč  na předem avizované spolufinancování investiční akce č. 

44331 „Vybudování pracovních dílen“ (žádost organizace uvedena v příloze č. 1 důvodové 

zprávy). 

 

Příspěvkové organizaci byly usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1714 ze dne 26.6.2018 schváleny 

finanční prostředky ve výši 7 402 tis. Kč na investiční akci č. 44331 „Vybudování pracovních 

dílen“. Vybudované pracovní dílny budou sloužit jak pro denní stacionář ve středisku Dar, tak 

pro domov pro osoby se zdravotním postižením Červený Vrch. 

V roce 2018 byla vypracována projektová dokumentace, bylo zažádáno o stavební povolení a 

proběhlo výběrové řízení na dodavatele. 

V roce 2019 proběhla demolice zchátralého objektu letních šaten, v březnu téhož roku 

organizace získala stavební povolení a vybraná stavební firma začala budovat základy. Firma 

na základě geodetického průzkumu zjistila, že podloží je jiné, než se očekávalo a bylo nutno 

upravit projektovou dokumentaci. Projektanti i stavební dozor byli připraveni ke spolupráci 

s dodavatelskou firmou. Situace byla vyhodnocena jako běžná změna v průběhu stavby 

(změnový list k projektové dokumentaci), nicméně dodavatelská firma se rozhodla v akci dále 

nepokračovat a od smlouvy odstoupila. 

Projektanti přepracovali nejen založení stavby, ale připravili i nový rozpočet, na jehož základě 

organizace na podzim r. 2019 zažádala o navýšení celkových nákladů této investiční akce. 

Zvýšené náklady byly odhadnuty na 2 598,0 tis. Kč a usnesením Rady HMP č. 2514 ze dne 

18.11.2019 byly celkové náklady této investiční akce navýšeny na 10 000 tis. Kč, 

s předpokladem dokrytí investiční akce z fondu Finančního vypořádání organizace (viz příloha 

č. 2 důvodové zprávy) 

V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na nového dodavatele stavby, stavba byla zahájena a 

v současné době je již těsně před dokončením. K jejímu zdárnému ukončení žádá organizace 

o schválení použití finančních prostředků fondu Finančního vypořádání na dofakturaci 

dodavatelské firmě, technický dozor stavby a na vestavěné interiérové vybavení.  

 

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč na spolufinancování investiční akce budou kryty z 

fondu Finančního vypořádání příspěvkové organizace (stav fondu Finančního vypořádání 

organizace ke dni 31.5.2021  je 13 006 922,53 Kč). 

 

Příloha č. 1 usnesení – návrh úpravy rozpočtu HMP 

Příloha č. 1 důvodové zprávy - žádost o čerpání FFV DC Paprsek 

Příloha č. 2 důvodové zprávy – příloha č. 1 k usnesení RHMP č. 2514 ze dne 18.11.2019 
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