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Důvodová zpráva k tisku R-40949 

Radě HMP je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 09 – vnitřní správa v roce 

2021 na zajištění realizace projektů vyplývajících z právního aktu poskytnutých dotací 

k projektům: Dětská skupina Zvonek II. a Dětská skupina Klíček II., podpořených z Operačního 

programu Praha pól růstu: 

I. Projekt OP PPR – ORG 2591617 - „Dětská skupina Klíček II - provoz“ 

Rada HMP schválila svým usnesením č. 444 ze dne 9. 3. 2020 financování projektu „Dětská 

skupina Klíček II - provoz“, formou účelové neinvestiční dotace z Operačního programu 

Praha – pól růstu. Projekt plně navazuje na úspěšně ukončený projekt OP PPR „Dětská 

skupina Klíček“ realizovaný v letech 2018-2020. V rozpočtu hl. m. Prahy je projektu 

„Dětská skupina Klíček II - provoz“ přiděleno číslo akce ORG 2591617000000. Cílem 

projektu je pokračování provozu zařízení pro děti zaměstnanců, tzv. Dětská skupina, 

s celoročním provozem v denním režimu pro děti předškolního věku.  

Na základě usnesení Rady HMP č. 2220 ze dne 12. 10. 2020 byla na realizaci projektu přijata 

první část dotace ve výši 537 100,00 Kč (95 % EU/SR). Vzhledem ke skutečnosti, že 

finanční plnění projektu je plánováno od roku 2021, nebyly v roce 2020 uskutečněny žádné 

výdaje a Radě HMP je navrhována úprava rozpočtu kap. 0901 v roce 2021 o částku přijaté 

dotace v roce 2020.  

II. Projekt OP PPR – ORG 2591618 - „Dětská skupina Zvonek II - provoz“ 

Rada HMP schválila svým usnesením č. 444 ze dne 9. 3. 2020 financování projektu „Dětská 

skupina Zvonek II - provoz“, formou účelové neinvestiční dotace z Operačního programu 

Praha – pól růstu. Projekt plně navazuje na úspěšně ukončený projekt OP PPR „Dětská 

skupina Zvonek“ realizovaný v letech 2018-2020. V rozpočtu hl. m. Prahy je projektu 

„Dětská skupina Zvonek II - provoz“ přiděleno číslo akce ORG 2591618000000. Cílem 

projektu je pokračování provozu zařízení pro děti zaměstnanců, tzv. Dětská skupina, 

s celoročním provozem v denním režimu pro děti předškolního věku.  

Na základě usnesení Rady HMP č. 2220 ze dne 12. 10. 2020 byla na realizaci projektu přijata 

první část dotace ve výši 537 000,00 Kč (95 % EU/SR). Vzhledem ke skutečnosti, že 

finanční plnění projektu je plánováno od roku 2021, nebyly v roce 2020 uskutečněny žádné 

výdaje a Radě HMP je navrhována úprava rozpočtu kap. 0901 v roce 2021 o částku přijaté 

dotace v roce 2020.  
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