Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 403
ze dne 2.3.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu rozpočtu
příspěvkových organizací na rok 2020, v působnosti odboru SML MHMP
Rada hlavního města Prahy
I.

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

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 8.3.2019

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-35650
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 403 ze dne 2. 3. 2020

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP

Úprava rozpočtu běžných výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

ODPA

UZ

ORJ

3421

00

0461

-13 561,80

3421

91

0416

2 345,00

3421

91

0416

1 128,60

3421

91

0416

865,20

3421

91

0416

1 121,80

3421

91

0416

526,80

3421

91

0416

2 010,00

3421

91

0416

282,90

3421

91

0416

781,60

3421

91

0416

601,90

3421

91

0416

474,90

3421

91

0416

1 565,50

3421

91

0416

1 089,70

3421

91

0416

767,90

Název akce
SML MHMP

0096122000000

Dům dětí a mládeže hlavního
města Prahy

0091651000212

Dům dětí a mládeže Praha 2

0091651000150

Dům dětí a mládeže Praha 3 Ulita

0091651000149

Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4

0091651000159

Dům dětí a mládeže Praha 5

0091651000154

Dům dětí a mládeže Praha 6

0091651000416

Dům dětí a mládeže Praha 6 Suchdol

0091651000152

Dům dětí a mládeže Praha 7

0091651000153

Dům dětí a mládeže Praha 8 Spirála

0091651000151

Dům dětí a mládeže Praha 9

0091651000156

Dům dětí a mládeže Praha 10 Dům UM

0091651000158

Dům dětí a mládeže Jižní Město

0091651000155

Dům dětí a mládeže Modřany

0091651000157

Úprava celkem

SML - 04 - volnočasové aktivity DDM
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
volnočasové kluby a akce na území hl. m. Prahy v
roce 2020
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
volnočasové kluby, dětské parlamenty a akce na
území hl. m. Prahy v roce 2020
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
volnočasové kluby a akce na území hl. m. Prahy v
roce 2020
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
volnočasové kluby a akce na území hl. m. Prahy v
roce 2020
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
volnočasové kluby a akce na území hl. m. Prahy v
roce 2020
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
volnočasové kluby, akce na území hl. m. Prahy a
webový portál volnycaspraha.cz, v roce 2020
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
volnočasové kluby a akce na území hl. m. Prahy v
roce 2020
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
volnočasové kluby, dětské parlamenty a akce na
území hl. m. Prahy v roce 2020
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
volnočasové kluby a akce na území hl. m. Prahy v
roce 2020
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
dětský parlament a akce na území hl. m. Prahy v
roce 2020
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
volnočasové kluby, dětské parlamenty a akce na
území hl. m. Prahy v roce 2020
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
akce na území hl. m. Prahy v roce 2020
příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže,
volnočasové kluby, akce na území hl. m. Prahy v
roce 2020
Celkem

13 561,80
0,00

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství,
mládež a sport a následně úpravu rozpočtů příspěvkových organizací hl. m. Prahy – 13 domů dětí a
mládeže (dále jen „DDM“).
Úprava rozpočtu je navrhována na základě přijatých žádostí ředitelů DDM, v nichž požadují finanční
příspěvek na realizaci výjezdových a příměstských táborů pro děti a mládež, akcí pro veřejnost na území
hl. m. Prahy (pro 100 a více účastníků) a společných akcí realizovaných více DDM, dále pak sportovních
soutěží (nespadají do podpory MŠMT), dále na zajištění provozu volnočasových klubů a na podporu
činnosti dětských parlamentů. Veškerá tato činnost ve volném čase je určena pro děti a mládež do 26 ti
let, v případě akcí je kromě dětí a mládeže cílovou skupinou také široká veřejnost.
DDM, jakožto poskytovatelé zájmového vzdělávání, nabízí aktivity formou pravidelné, příležitostné a
spontánní činnosti. Každá z organizací má zájem o co největší zpřístupnění své nabídky směrem
k cílovým skupinám, tedy především dětem a mládeži. Pro zkvalitnění a finanční dostupnost všem
sociálním skupinám, přispívá hl. m. Praha jako zřizovatel na tyto aktivity každoročně. DDM tak mohou
konkurovat jiným volnočasovým zařízením a nabízet kvalitní služby za dostupnou cenu a vzhledem
k široké nabídce aktivit z oblasti umělecké, sportovní i technické, je o tyto služby velký zájem.
Při zpracovávání žádostí DDM oddělením volného času SML MHMP byla stanovena kritéria pro výši
navrhovaného příspěvku u jednotlivých typů aktivit:
Výjezdové a příměstské tábory
Pro tuto aktivitu byla stanovena jednotná částka 35,00 Kč na osoboden (osobu/den), vyplývající
z celkového počtu osobodnů všech žádajících subjektů a výše alokovaného množství finančních
prostředků pro tento typ zájmové činnosti.
Celkový požadavek DDM na výjezdové a příměstské tábory činí 3 659 775,00 Kč.
Celkový návrh podpory na výjezdové a příměstské tábory činí 3 659 775,00 Kč.
Volnočasové kluby
Příspěvek na kluby vychází z míry návštěvnosti jednotlivých klubů za uplynulý rok, kterou žadatelé
uvádí ve svých žádostech.
-

u klubů s návštěvností do 1000 účastníků ročně byla stanovena částka 20 000,00 Kč

-

u klubů s návštěvností nad 1000 účastníků ročně byla stanovena částka 50 000,00 Kč

-

v případě, že byl požadavek ze strany žadatele nižší než vyhodnocená částka, zůstal návrh
v požadované výši

Celkový požadavek DDM na volnočasové kluby činí 2 480 500,00 Kč.
Celkový návrh podpory na volnočasové kluby činí 750 000,00 Kč.

Sportovní soutěže
Při zpracovávání požadavků na soutěže byl stanoven jednotný příspěvek 10 000,00 Kč na 1 soutěž,
vycházející jako průměrný vzhledem k množství soutěží a celkové alokované částce na tento typ
zájmové činnosti.
Celkový požadavek DDM na sportovní soutěže činí 3 332 596,00 Kč.
Celkový návrh podpory na sportovní soutěže činí 2 712 150,00 Kč.
Dětské parlamenty
Z důvodu omezeného množství finančních prostředků na podporu parlamentů byl stanoven jednotný
příspěvek 80 000 Kč na 1 parlament. Výjimku tvoří požadavek DDM Praha 7, který na nově vznikající
Zastupitelstvo mladých získal návrh odboru SML ve výši 300 000,00 Kč. U žadatelů, kteří nedosahují
ve svých žádostech této výše, bude navržen ke schválení požadavek v plné výši.
Celkový požadavek na dětské parlamenty činí 737 800,00 Kč.
Celkový návrh podpory na dětské parlamenty činí 554 000,00 Kč.
Akce pro veřejnost na území hl. m. Prahy (pro 100 a více osob)
Na akce byl stanoven jednotný příspěvek 45 000,00 Kč na akci, vycházející jako průměrný vzhledem
k počtu akcí a celkové výši alokované částky na tento typ zájmové činnosti.
U vybraných tradičních velkých akcí, které svým rozsahem přesahují akce ostatní (po zkušenosti
z minulých ročníků) jsou částky navýšeny nad průměrný jednotný příspěvek.
Celkový požadavek DDM na akce pro veřejnost na území hl. m. Prahy činí 4 433 500,00 Kč.
Celkový návrh podpory na akce pro veřejnost na území hl. m. Prahy činí 3 660 800,00 Kč.
Společné akce DDM
Na akce byl stanoven jednotný příspěvek 45 000,00 Kč na akci, vycházející jako průměrný vzhledem
k počtu akcí a celkové výši alokované částky na tento typ zájmové činnosti.
U vybraných tradičních velkých akcí, které svým rozsahem přesahují akce ostatní (po zkušenosti
z minulých ročníků) jsou částky navýšeny nad průměrný jednotný příspěvek.
Celkový požadavek DDM na akce pro veřejnost na území hl. m. Prahy činí 2 668 500,00 Kč.
Celkový návrh podpory na akce pro veřejnost na území hl. m. Prahy činí 2 125 000,00 Kč.

Volný čas Praha – webový portál pražských domů dětí a mládeže
Ředitel DDM Praha 6 žádá o finanční příspěvek na provoz webového portálu, který funguje již od roku
2005 a poskytuje základní souhrnný informační servis o probíhajících či plánovaných zájmových

aktivitách pražských DDM, jejich táborových základnách, lanových centrech či dopravních hřištích,
apod. Příspěvek by byl využit na modernizaci webového portálu, úpravu redakčního systému, údržbu,
administraci,

dílčí

propagační

kampaně

pro

propagaci

portálu

www.volnycaspraha.cz

a

www.facebook.com/volnycaspraha, dále nabídku pražských domů dětí a mládeže formou internetové
kampaně, plakátů (MHD, tisk). Tento projekt je každoročně podporován z prostředků hl. m. Prahy.
Požadavek DDM Praha 6 na provoz webového portálu činí 193 000,00 Kč.
Návrh podpory na provoz webového portálu činí 100 000,00 Kč.
V souladu s požadavkem odboru ROZ jsou navrhované příspěvky u každého DDM zaokrouhlovány na
celý řád stovek.
Na základě výše uvedených informací je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na úpravu rozpočtu
v celkové výši 13 561 725,00 Kč z běžných výdajů odboru SML MHMP kap. 0461, § 3421,
ORG 0096122, subjektům podle přílohy č. 1 k usnesení.
Veškeré žádosti ředitelů DDM, včetně příloh a rozpočtů, jsou uloženy na oddělení volného času SML a
z důvodu jejich obsáhlosti nejsou součástí materiálu do Rady hl. m. Prahy.

