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RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2432 
ze dne  4.10.2021 

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 vlastního hl.m. Prahy na rok 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: 29.10.2021 

2.  MHMP - SOV MHMP 

1.  vypracovat model komunitní pobytové služby pro děti se zdravotním 
znevýhodněním spolu s optimální financovací strukturou 

Termín: 31.12.2021 

3.  ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou 

1.  které poskytují sociální služby pro děti, poskytnout součinnost při plnění bodu 
II.2.1. tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2021 

 

 
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-41476  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SOV MHMP, ředitelé příspěvkových organizací 

zřízených hl.m. Prahou  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2432 ze dne 4. 10. 2021

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

Dětské centrum Paprsek 0098290000141 Fond Finančního vypořádání 0000 8115 11 0582 2 798,80

C e l k e m 2 798,80

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Dětské centrum Paprsek 0098290000141 Krytí provozních výdajů v roce 2021 11 0582 2 798,80

C e l k e m 2 798,80

ORJ

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

Číslo akceOdbor/Organizace

Odbor/Organizace

POLODPA UZÚčel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ODPA

004356 

ORJ

UZ



Důvodová zpráva

Příspěvková  organizace  hl.  m.  Prahy  Dětské centrum  Paprsek  (dále jen  ,,organizace``)  se

obrátila   na   odbor  sociálních   věcí  MHMP  se žádostí  o   navýšení  neinvestičního   Dříspěvku

zřizovatele  o  2 798,8 tis.  Kč  ÍvÍ.z  Př//ohcr  Č.  Í  k dúvodové zprávě/  na  krytí  provozních  výdajů

v roce 2021.

Organizace    poskytuje    pobytové    a    ambulantní   sociální   služby,    které    využívají   lidé

s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 682 ze dne 6.4.2020 vzala na vědomí rozšíření sociální

služby domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen ,,DOZP``) o nové místo poskytování

na   adrese   Jeseniova   25,   Praha   3.   Zároveň   schválila   navýšení   neinvestičního   příspěvku

zřizovatele na zajištění provozu této služby v roce 2020.

Jedná  se  o  službu  komunitního  typu,  poskytovanou  čtyřem  dětem  s nařízenou  ústavní

vÝchovou,  poskytovanou v bytě.  Předpokládaný roční rozpočet  pro  nový úkol  pro  rok 2021

činil  5 456,4 tis.  Kč.  Schválený rozpočet služby pro  rok 2021  požadované  navýšení pro tento

nový  úkol  neobsahoval,  organizace  rozšíření  služby financuje  vnftřní racionalizací  nákladů  v

rámci schváleného rozpočtu. Vzhledem k intenzitě poskytované služby však vznikla v průběhu

roku potřeba dofinancování v objemu 2 798,8 tis. Kč.

Z pololetního  rozboru  hospodaření organizace vyplývá,  že  požadované  prostředky budou

použity   na  financování  následujících   nákladů:   dosud   nevyúčtované   energie,   navýšení  na
míť+er.iál (zvýšení cen a vyčerpání skladů z roku 2020), osta[tn'i služzbv (úklid, praní prádla, odvoz

oaípodu,  strovo  dodc}vcJte/sW,  cÍ/./,  odvody  na  sociální  a  zdravotní  pojištění  zaměstnanců,

zákonné   sociální   náklady,    osobní   ohodnocení   a    roční   odměny   pracovníkům.    Detailní

specjif.ikace .]e uvedena v příloze č.1 k důvodové zprávě -žádost organizace.

E.i.r`anční  prostřeclkv  ve  výši  2 798,8  tis.  Kč  budou  v roce  2021  kMv  z fondu  Finančního

wpořádání orÉanizace, ORJ 0582, ODPA 0000, ORG 0098290000141, ÚZ 11, /sícní FF\/ /íe dn/

3Í.8.202Í ft? ±2 010 427,ÍO /Gč/ a buclou účelově určenv na službu č. 7627285 Domov Dro osobv

se zdravotním Dostižením.

Požadavek na zajištění financování v dalších  letech je součástí návrhu  rozpočtu  (ÚZ 91)  na

rok 2022.

Vroce   2021   stále   probíhá   vytváření   a    kalibrace   modelu    inovativních    komunítních

pobytových  služeb  pro  děti,  včetně  vytvoření tzv.  modelu  sociální služby  pro tuto  kategorii
služeb  (zejm.  DOZP  a  Odlehčovací  služba).  Spolu  s provozním  modelem  sociální  služby  po

vzoru    Moravskoslezského   kraje   pražští   metodici   služeb   vytvoří   také   model   optimální

nákladovosti vysokointenzivních služeb tak, aby tento bylo možné využít již pro rok 2022.



Součástí tohoto procesu bude také těsná spolupráce odboru SOV s řediteli relevantních PO,

které se na realizaci inovativních sociálních služeb podílejí (zejména DC Paprsek a Centrum Ch.

Masarykové),  například  formou  sdílení  detailní  nákladové  struktury  podle  pokynů  SOV  pro

potřeby procesu tvorby optimálního modelu nad rámec ted' běžných přehledů.

P_ř_ílohou  č.  1  usnesenú je  návrh  úpravy  rozpočtu  vlastního  HMP  k navýšení  neinvestičního

příspěvku zřizovatele pro Dětské centrum Paprsek

Při'Iohou č.  1 k důvodové zprávě je žádost Dětského centra  Paprsek o navýšení neinvestičního

příspěvku zřizovatele.
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