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číslo 2433 
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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: 8.10.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 
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Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-41526  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2433 ze dne 4. 10. 2021

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SOV MHMP 0098206 Záležitosti soc. věcí 0 582 -6 185,80

Domov pro seniory Nová slunečnice 0098201000115 Krytí provozních výdajů v roce 2021 91 582
6 185,80

C e l k e m 0,00

UZ

4399

ORJ

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

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ODPA

004350



Důvodová zpráva 

Příspěvková organizace hl. m. Prahy Domov pro seniory Nová slunečnice (dále jen „DS 

Nová slunečnice“) se obrátila na odbor sociálních věcí MHMP se žádostí o navýšení 

neinvestičního příspěvku zřizovatele o  6 592 tis. Kč ( žádost viz Příloha č. 1 k důvodové 

zprávě) na krytí provozních výdajů v roce 2021 v souvislosti s výpadkem příjmů z vlastních 

výkonů  způsobených  postupným snižováním lůžkové kapacity z důvodu příprav na realizaci  

rekonstrukce budov DS Nová slunečnice. 

V DS Nová slunečnice prostřednictvím odboru INV MHMP je připravována investiční akce 

č. 42872 s názvem „Dům seniorů Bohnice“. Investiční akce je zaměřena na kompletní 

rekonstrukci a modernizaci všech objektů DS Nová slunečnice, v kterých jsou poskytovány 

sociální pobytové služby. Vlastní rekonstrukce má proběhnout ve 4 etapách. V současné době 

již finalizují přípravné a administrativní práce u objektu č. 3 nutné pro zahájení jeho vlastní 

rekonstrukce. V přímé souvislosti s touto akcí tak DS Nová slunečnice postupně redukuje 

obsazenost lůžkové kapacity. Postupné snižování lůžkové kapacity má negativní dopad na 

příjmovou stránku rozpočtu DS Nová slunečnice – toto je podrobně popisováno v žádosti DS 

Nová slunečnice (v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 nebyl případný negativní dopad 

zohledněn, vzhledem k tomu, že v době přípravy a schvalování rozpočtu panovala velmi nejistá 

epidemiologická situace, která mohla mít dopad na vlastní vývoj investiční akce). 

 

 Dále, ve spojitosti s postupným snižováním lůžkové kapacity, DS Nová slunečnice již 

neobsazuje uvolněná pracovní místa, čímž bude ke konci roku 2021 vykazovat úsporu cca 7 

pracovních úvazků (k 1.1.2021 138,05 úvazků, k 1.7.2021 135,125 úvazků a k 1.1.2022 

131,625 úvazků), ale toto snížení má minimální dopad na úsporu v nákladové stránce 

organizace (při odchodech na dohodu organizace odcházejícím pracovníkům vyplácí odměnu - 

odchodné ve výši 3 platů). Významnější úsporou se tak jeví na stránce nákladů pouze úspora 

na pořízení surovin.  

   

Zjednodušené sdělení finančních dopadů na rozpočet DS Nová slunečnice z důvodu 

snižování kapacity je uvedeno v následující tabulce č. 1, a to jak na straně výnosů, tak na straně 

nákladů (ve spojení se snížením nákladů na pořízení surovin na stravu). 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1 Snižování lůžkové kapacity DS Nová slunečnice - finanční dopad na výnosy a náklady  z vlastních výkonů

xxx

lůžková kapacita v 

rámci schváleného 

rozpočtu 2021 

změna ve výnosech  

v tis. Kč oproti 

schválenému 

rozpočtu 2021

počet lůžek xxx 258 xxx

předpokládaný výnos 

nebo skutečnost z 

lůžkové kapacity tis. 

Kč 

xxx 52 269,50 13 000,50

lůžková kapacita v 

roce 2020 

skutečnost - 258 

lůžek

v rámci schváleného 

rozpočtu na rok 2021

lůžková kapacita v 

rámci schválené 

rozpočtu skutečnost 

1.1. -14.4.2021

lůžková kapacita po 

snížení kapacity -

skutečnost od 15.4.-

31.5.2021

lůžková kapacita po 

snižení kapacity - 

predikce 1.6. -

31.12.2021

změna (očekávaná 

úspora) v nákladech  

oproti schválenému 

rozpočtu 2021

změna (úspora) v 

nákladech oproti 

skutečnosti 2020

náklady na pořízení 

surovin na stravu v 

tis. Kč

8 224,40 xxx 2 343,23 683,27 2 883,20 2 314,70 2 314,70

negativní finanční 

dopad na rozpočet 

/změna výnosy-změna 

náklady/ v tis. Kč

10 685,80

lůžková kapacita v rámci schváleného rozpočtu za období od 1.1. -

14.4.2021 /258 lůžek/ + období od 15.4. -31.5. 2021/163 lůžek/ + 

období 1.6. -31.12. 2021/155 lůžek/

39 269,00



V rámci své žádosti DS Nová slunečnice předkládá také „očekávání vývoje rozpočtu 2021“, 

které  odbor SOV MHMP po doplňujících informací od DS Nová slunečnice přepracoval do 

strukturované podoby uvedené v tabulce č. 2:   

 
 

DS Nová slunečnice ve své žádosti dále uvádí, že část nákladů spočívajících v opravách a 

udržování bude finančně krýt použitím fondu investic a to ve výši 4 500 tis. Kč, když disponuje 

dostatečným zůstatkem tohoto fondu (ke dni 30.6. 2021 činil stav fondu investic 25 733 306,79 

Kč). Odbor SOV MHMP tak, po provedení přepočtu, předkládá požadavek pro rok 2021,  a to 

Tabulka č. 2 

v tis. Kč

Rozpočet 

schválený 

2021

Rozpočet 

upravený 

2021 ke dni 

31.5.2021

Skutečnost  k                

31.05.2021 

(přep.) x)

Predikce k 

31.12.2021 

VÝNOSY  CELKEM 52 357,0 53 845,3 18 067,7 39 356,5

882 52 269,5 53 757,8 18 037,5 39 269,0

64X Ostatní výnosy 87,5 87,5 30,2 87,5

66X Finanční výnosy 0,0 0,0 0,0 0

NÁKLADY CELKEM 130 937,7 135 344,8 53 133,2 133 030,1
50X Spotřebované nákupy 21 622,1 21 622,1 8 882,1 19 307,4

51X Služby 12 594,0 12 594,0 4 529,5 12 594,0

52X Osobní náklady 90 033,7 94 440,8 37 327,1 94 440,8

53X Daně a poplatky 3,0 3,0 1,5 3,0

54X Ostatní  náklady 114,0 114,0 10,0 114,0

551 03xx Odpisy-zdroj 416 6 570,9 6 570,9 2 383,0 6 570,9

56X Finanční náklady 0,0 0,0 0,0

59X Daň z příjmů 0,0 0,0 0,0

Výsledek hospodaření (výnosy-náklady) -78 580,7 -81 499,5 -35 065,5 -93 673,6

672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele  UZ 91 55 763,4 58 682,2 24 450,9 58 682,2

672 Neinv. přísp. prostř.rozpočtu zřizovatele UZ 13305 24 883,3 24 883,3 10 368,0 24 883,3

672 Neinv. přísp. prostř.rozpočtu zřizovatele UZ 13351 0,0 0,0 0,0 0,0

672 Neinv. přísp. prostř.rozpočtu zřizovatele UZ 35442 0,0 0,0 0,0 0,0

Výsledek hospodaření celkem 2 066,0 2 066,0 -246,6 -10 685,8

DS Nová slunečnice predikce vývoje k 31.12.2021

Hlavní činnost



na základě výše uvedených důvodů, o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele o 6 185,8  

tis. Kč.  

 

Finanční prostředky ve výši 6 185,8 tis. Kč budou v roce 2021 kryty z rozpočtu odboru 

SOV MHMP (ORG 0098206000000, ORJ 582, ODPA 4399, POL 5169  - viz příloha č. 1 

usnesení -rozpočtové údaje) a budou účelově určeny na sociální službu domov pro seniory, 

číslo služby 4521132. 

 

Vzhledem k tomu, že  v roce 2022  bude DS Nová slunečnice i nadále z důvodu 

rekonstrukce vykazovat sníženou lůžkovou kapacitu,  žádá v rámci přípravy rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy na rok 2022 o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele o 11 829 tis. Kč. 

V souvislosti s tímto požadavkem však odbor SOV MHMP v současné době provádí analýzu 

potřebné personální kapacity DS Nová slunečnice v podmínkách snížené lůžkové kapacity 

v roce 2022 a s tím i související příslušné nákladové položky v rozpočtu DS Nová slunečnice 

na rok 2022.   

 

 

Příloha č. 1 tohoto usnesení je návrh úpravy rozpočtu vlastního HMP k navýšení neinvestičního 

příspěvku zřizovatele pro DS Nová slunečnice. 

 

Přílohou č. 1  této důvodové zprávy je žádost DS Nová slunečnice o navýšení neinvestičního 

příspěvku zřizovatele.  
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