Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2117
ze dne 30.8.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu rozpočtu
příspěvkové organizace na rok 2021, 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: 10.9.2021

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-41090
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2117 ze dne 30. 8. 2021

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

-130,00

3233

91

0416

130,00

Název akce
SML MHMP

0096122000000

Dům dětí a mládeže Praha 6

0091651000416

Úprava celkem

SML - 04 - volnočasové aktivity DDM
zajištění akcí v rámci projektu Středoškolák roku
2021

0,00

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství,
mládež a sport a následně úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dům dětí a mládeže
Praha 6 (dále jen „DDM“).
Úprava rozpočtu je navrhována na základě přijaté žádosti ředitele DDM, v níž požaduje finanční
příspěvek na realizaci akce Středoškolák roku 2021, kterou pořádá DDM spolu s organizací
ProStředoškoláky, z. s.
Středoškolák roku je již tradiční akce, která od roku 2015 oceňuje žáky středních škol, kteří jsou aktivní
i mimo školu a získávají tak potřebné zkušenosti do života. Účastníci většinou pracují na vědeckých
projektech, podnikají, věnují se vrcholovému sportu či hře na hudební nástroje nebo pomáhají lidem ve
svém okolí v rámci dobrovolnictví. Cílem projektu je nejen ocenit jejich snahu, ale také motivovat
ostatní středoškoláky v ČR k aktivní „sebe/výchově“.
V souladu s rozvolněním vládou nařízených omezení v rámci šíření nemoci covid-19 v roce 2020 a 2021
lze předpokládat, že budou plánované akce možné uskutečnit v „osobní“ formě, nicméně DDM je
připraveno i na online variantu aktivit.
Hlavní město Praha již v minulosti projekt několikrát podpořil v rámci programu Partnerství a návazně
– po zrušení programu Partnerství – formou mimograntové podpory.
Požadovaná částka DDM na realizaci akcí v rámci projektu Středoškolák roku 2021 je 219.626 Kč,
přičemž projekt se doporučuje podpořit částkou 130.000 Kč, která pokryje náklady spojené s akcemi
Akademie 2021 a Galavečer a související náklady na technické zajištění a propagaci celého projektu.
Vzhledem k přidělené dotaci v minulých letech považujeme výše uvedenou podporu za přijatelnou.
Zbylé finanční prostředky u této akce budou po navrhovaném snížení rozpočtu pro letošní rok
dostatečné.
Na základě výše uvedených informací je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na úpravu rozpočtu
v celkové výši 130.000 Kč z běžných výdajů odboru SML MHMP kap. 0461, § 3421, ORG 0096122,
subjektu podle přílohy č. 1 k usnesení.

Přílohy:
Příloha č. 1 k důvodové zprávě – Žádost o příspěvek na akci Středoškolák roku 2021

