
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2551 
ze dne  18.10.2021 

k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum 
služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 22.10.2021 

 

 
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-41746  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2551 ze dne 18. 10. 2021

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SOV MHMP 98206 sociálně-právní ochrana dětí 13307 0582 -118,60

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové 98106000208 zajištění sociálně právní ochrany dětí 13307 0581 118,60

C e l k e m 0,00

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

Odbor/Organizace
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJODPA

4324

4324

Číslo akce Účel / Název akce



Důvodová zpráva R-41746 
 

Radě hl. města Prahy je předkládán ke schválení materiál ve věci navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský 

domov Charlotty Masarykové v roce 2021 ve výši 118.560,- Kč na základě rozhodnutí 

odboru SOV MHMP o výplatě státního příspěvku pro zařízení poskytující okamžitou pomoc. 

 

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl v roce 2021 do rozpočtu hl. m. Prahy přijat 

neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí určený k zajištění výplaty státního 

příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů ve výši 

20 000 tis. Kč. 

 

Na základě Rozhodnutí č. j. MHMP 1425734/2021 ze dne 16. 09. 2021 odboru SOV MHMP 

(viz Příloha č. 1 k důvodové zprávě) byla příspěvkové organizaci hl. m. Prahy Centrum 

služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové stanovena výplata 

státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g 

a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a 

to ve výši 118,60 tis. Kč (118.560,00 Kč). Z důvodu rozpočtového zaokrouhlování je úprava 

rozpočtu prováděna ve výši 118.600,- Kč (viz příloha č. 1 k usnesení RHMP). 

 

Finanční prostředky je třeba sledovat odděleně pod uvedeným § 4324 – sociálně právní 

ochrana dětí a ÚZ 13307 a podléhají finančnímu vypořádání za rok 2021. 
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