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            KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 

ZA ROK  2017 

 
           

                                                                                                                   

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 
 

 Vnitřní obchod 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na umožnění provozování  akce „Farmářské 

trhy“  na základě řádně uzavřené smlouvy s firmou SP Černý Most s. r. o.  

Čerpání bylo ve výši 449,36 tis. Kč, tj. na 99,86 % ke schválenému rozpočtu.  

 Sběr a svoz komunálních odpadů   
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění čistoty lokalit Prahy 14.   

Čerpání bylo ve výši 166,70 tis. Kč, tj. na 83,35 % ke schválenému rozpočtu. 

 Denní stacionáře a centra denních služeb 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k zajištění bezproblémového chodu Domu pro 

seniory, Bojčenkova č. p. 1099, Praha 9 – Černý Most. Byly provedeny revize elektrických 

rozvodů, revize hasicích přístrojů a  provedeny tlakové zkoušky požárního vodovodu. Probíhaly 

revize k zajištění požární ochrany a BOZP podle termínů na základě platných zákonů. 

Nevyčerpané finanční prostředky měly být použity jako rezerva v případě mimořádných oprav 

malého rozsahu. 

Čerpání bylo ve výši 34,74 tis. Kč, tj. na 69,48 % ke schválenému rozpočtu. 

 Ostatní správa – krizové stavy 
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 30,00 tis. Kč na náklady při řešení mimořádných a 

krizových situací na území MČ Prahy 14. Čerpání paragrafu je závislé od vzniklé situace. 

K čerpání nedošlo. 

 Volby do Parlamentu ČR 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k zabezpečení přípravné fáze nezbytně nutných 

výdajů voleb do Parlamentu České republiky, např. vybavení potřebným materiálem a  zajištění 

občerstvení volebních komisí.  

Čerpání bylo ve výši 171,49 tis. Kč, tj. na 34,30 % k upravenému rozpočtu. 

 Volby do Parlamentu ČR – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 294,10 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního 

rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu provozních výdajů vzniklých konáním voleb. Dotační 

prostředky   byly  účelově  využity v souladu  se  směrnicí  č. j. MF-69 270/2013/12 – 1204 ze dne  

19. prosince 2013. Jednalo se zejména  o organizačně technické zajištění voleb do Parlamentu 

České republiky.  

Čerpání bylo ve výši 294,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Volba prezidenta republiky 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti 

s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2018. Z finančních prostředků bylo 

uhrazeno např. občerstvení.  

Čerpání bylo ve výši 78,75 tis. Kč, tj. na 30,29 % k upravenému rozpočtu. 

 Volba prezidenta republiky – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 43,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ze státního 

rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami volby 

prezidenta České republiky v roce 2018. Dotační prostředky byly  účelově  využity v souladu  se  

směrnicí  č. j. MF-62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013 na tisk informačních letáků.  

Čerpání bylo ve výši 43,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy – Provoz Úřadu MČ Praha 14         

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění provozu a chodu Úřadu městské 

části Praha 14. Nižší čerpání je způsobeno nevyužitím rozpočtovaných prostředků na mimořádné 

opravy a další události, které by odčerpaly alokované finanční prostředky z rozpočtu odboru. 

Čerpání bylo ve výši 14.011,26 tis. Kč, tj. na 91,03 % k upravenému rozpočtu. 
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 Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR 

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního  rozpočtu 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace byla použita k úhradě poměrné části provozních 

nákladů pracovnic Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zabývajících se problematikou agendy 

sociálně právní ochrany dětí. 

Čerpání bylo ve výši 195,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Zaměstnanecký fond  
Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup stravenek pro zaměstnance Úřadu MČ Praha 14 za 

vzniklé období. Rozpočet byl upravován během celého roku na základě zaúčtované skutečnosti.   

Čerpání bylo ve výši 1.911,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 17.356,30 tis. Kč, tj. na 89,81 % k upravenému rozpočtu. 
 

 

KANCELÁŘ STAROSTY 

 

 Vnitřní obchod   
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 20,00 tis. Kč na propagaci akce „Farmářské trhy“.  

Finanční prostředky nebyly využity. 

 Základní školy  
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v rámci Dotačního programu MČ Praha 14 pro 

příspěvkovou organizaci ZŠ Šimanovská na projekt „Škola plná vitamínů“. 

Čerpání bylo ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Rozvoj komunitního života na Praze 14 – OP PPR 
Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč byly rozpočtovány a schváleny na financování 

spoluúčasti MČ Praha 14 k projektu financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu 

„Rozvoj komunitního života na Praze 14“.  

Finanční prostředky ve výši 1.964,80 tis. Kč zahrnovaly část projektových prostředků roku 2016, 

které byly převedeny do rozpočtu roku 2017 1. rozpočtovým opatřením MČ Praha 14.  

V průběhu roku byl rozpočet navýšen o část přijaté neinvestiční účelové dotace z podílu EU a 

HMP (1.521,70 tis. Kč) na projekt „Rozvoj komunitního života na Praze 14“, který je financovaný 

v rámci Operačního programu Praha pól růstu. Realizace projektu byla zahájena v září roku 2016 a 

ukončení projektu je plánováno na červen roku 2018. Zbylá část dotace byla převedena koncem 

roku na pokrytí mzdových výdajů.  

Cílem projektu je vytvoření uceleného komplexního modelu za účelem vytváření proinkluzivního 

prostředí škol a podmínek pro začlenění dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem.  

Podíl EU činí 50 %, podíl HMP činí 45 %, MČ Praha 14 se podílí 5 % na financování výdajů. 

Finanční prostředky vyčerpané ve sledovaném období byly použity na realizaci taneční školy Hip 

Hop, na vydání speciálního čísla časopisu, bylo uskutečněno divadelní představení pro MŠ, 

sportovní dny na ZŠ a mistrovství kultur. Bylo čerpáno na grafické zpracování a výrobu panelů 

k výstavě Lidé Prahy 14 a Představení jiných zemí, byly pořízeny kancelářské a výtvarné potřeby. 

Čerpání bylo ve výši 1.442,73 tis. Kč, tj. na 41,38 % k upravenému rozpočtu. 

 Dotace MČ – Oblast 2 – Kultura a umělecká činnost 
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnovaly schválené rozpočtované dotační prostředky 

organizacím a fyzickým osobám, které na území městské části Praha 14 provozují veřejně 

prospěšnou činnost v oblasti kultury a umělecké činnosti. Po návrhu přidělených dotačních 

prostředků od příslušné komise jsou tyto navržené částky schvalovány Radou a Zastupitelstvem 

městské části Praha 14 a zasílány jednotlivým subjektům k využití.  

Během 3. čtvrtletí byla provedena záměna zdrojů krytí využitím neinvestiční účelové dotace od 

HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. 

MČ Praha 14 tedy ušetřila tyto finanční prostředky ve svém rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti kultury – VHP  
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč byly prostřednictvím záměny zdrojů krytí využitím 

neinvestiční účelové dotace od HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických herních zařízení použity na vyplacení podpor v rámci dotačního programu městské 
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části Praha 14 – Oblast 2A – Kultura a umělecká činnost organizacím a fyzickým osobám (např. 

YMCA, Pestrá společnost, Jahoda, Michal Zábranský, Šance žít, Římsko-katolická farnost). 

Čerpání je ve výši 187,94 tis. Kč, tj. na 93,97 % k upravenému rozpočtu. 

 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úpravu povrchu plastiky A. Košíka z umělého 

kamene, která se nachází v k. ú. Hloubětín. Bylo provedeno čištění povrchu plastiky a závěrečná 

úprava povrchu pomníku padlým ve II. světové válce v k. ú. Hloubětín. 

Čerpání bylo ve výši 17,70 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.  

 Údržba plastik – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 10,60 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci od HMP 

určenou na údržbu plastik na naší městské části. Bylo provedeno čištění povrchu plastiky A. 

Košíka z umělého kamene, která se nachází v k. ú. Hloubětín.   

Čerpání bylo ve výši 10,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity za zpracování, tisk a distribuci měsíčníku pro 

občany naší městské části „ČTR-NÁC-TKA“.  

Čerpání bylo ve výši 3.750,41 tis. Kč, tj. na 97,44 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění kulturních a společenských akcí 

pořádaných pro občany naší městské části.  

Byly uskutečněny vernisáže výstav v Galerii 14, došlo k ladění klavíru. Bylo uskutečněno 

společenské odpoledne pro jubilanty a pro tělesně postižené občany, recitační přehlídka žáků 

základních škol „Pražské poetické setkání“, Ples MČ Praha 14 a Policie ČR, Diamantová svatba, 

pietní akt k ukončení II. sv. války, proběhla výtvarná soutěž pro žáky ZŠ s výstavou v Galerii 14, 

26 obřadů „Vítání občánků“, Malování na chodníku, Mikulášská nadílka a byly předány dárkové 

balíčky pro seniory starší 90-ti let a pro 100-letou jubilantku.   

Čerpání bylo ve výši 496,38 tis. Kč, tj. na 92,45 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – VHP  
Finanční prostředky ve výši 287,30 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, 

která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Dotační prostředky byly 

využity na pořádání koncertů komorní hudby v Galerii 14 a v kostele sv. Bartoloměje, na pořádání 

Plesu MČ Praha 14 a Policie ČR a na společenské odpoledne pro tělesně postižené spoluobčany.  

Čerpání bylo ve výši 286,08 tis. Kč, tj. na 99,58 % k upravenému rozpočtu.   

 Ostatní tělovýchovná činnost 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na pořádání sportovních akcí pro občany naší 

městské části. Byl uskutečněn Turnaj ve stolním tenisu o pohár starosty MČ Praha 14, Turnaj 

v tenisu o pohár starosty MČ Praha 14, „Cyklozvonění“, závody na koloběžkách a kolečkových 

bruslích, turistický pochod „14 km kolem Prahy 14“, dětské plavecké závody a turnaj v bowlingu.   

Čerpání bylo ve výši 55,87 tis. Kč, tj. na 98,19 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní tělovýchovná činnost – VHP  

Finanční prostředky ve výši 769,70 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. 

Dotace je účelově určena na podporu sportu a na podporu činností nestátních neziskových 

organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě 

organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových 

organizacích. Finanční prostředky byly zaslány k využití fyzickým osobám a nestátním 

neziskovým organizacím k zajištění veřejně prospěšné činnosti na území MČ Praha 14 (např. TJ 

Kyje, Hloubětínský paprsek, R TEAM, SK Specktrum, Fit studio D, TJ Sokol Jahodnice, Slavoj 

Hloubětín). Byly rovněž uhrazeny náklady na sportovní turnaje o pohár starosty, dětské rybářské 

závody, závody na koloběžkách a kolečkových bruslích, na olympiádu seniorů, na dětské plavecké 

závody a turnaj v bowlingu. 

Čerpání bylo ve výši 769,59 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu. 
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 Dotace MČ – Oblast 2 – Sport, tělovýchova, volný čas, MA 21                                            
Finanční prostředky ve výši 800,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtované dotační prostředky 

organizacím a fyzickým osobám, které na území městské části Praha 14 provozují veřejně 

prospěšnou činnost v oblasti sportu, volnočasových aktivit a na podporu Zdravé MČ – MA 21.  

K čerpání nedošlo částečně z důvodu provedení záměny zdrojového krytí využitím dotace 

z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 

zařízení a částečně z důvodu upřesnění rozpočtové skladby. 

MČ Praha 14 tyto finanční prostředky tudíž uspořila ve svém rozpočtu.  

 Dotace MČ – Oblast 2 – Podpora činnosti tělovýchovných zařízení 
Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč zahrnovaly rozpočtované dotační prostředky organizacím, 

které na území městské části Praha 14 provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti sportovní 

činnosti tělovýchovných zařízení.  

K čerpání nedošlo částečně z důvodu záměny zdrojového krytí využitím dotace z rozpočtu HMP 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení a 

částečně z důvodu upřesnění rozpočtové skladby. 

MČ Praha 14 tyto finanční prostředky tudíž uspořila ve svém rozpočtu.  

 Využití volného času dětí a mládeže 
Finanční prostředky ve výši 6,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na akci „Vítání 

cykloobčánků“.  

Rozpočet byl navýšen o částku 222,30 tis. Kč, která byla použita na vyplacení podpor v rámci 

Dotačního programu MČ Prahy 14 – Oblast 2 – Podpora Zdravé městské části a MA 21 veřejně 

prospěšným organizacím (např. JAHODA, Junák, YMCA, Pionýr, DDM Praha 9 a Sdružení na 

pomoc dětem s handicapy).  

Čerpání bylo ve výši 228,23 tis. Kč, tj. 99,97 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní zájmová činnost a rekreace 
Finanční prostředky ve výši 55,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na cyklistické akce a na 

akci „PEStival“ a na propagaci akce „Psí školka“. 

Rozpočet byl upraven o částku 94,50 tis. Kč, která byla použita na vyplacení podpor v rámci   

Dotačního programu MČ Prahy 14 – oblast 2 – Podpora Zdravé městské části a MA 21 veřejně 

prospěšným organizacím (např. TJ Kyje, DDM Prahy 9, Agencie TMT).  

Čerpání bylo ve výši 124,36 tis. Kč, tj. na 83,18 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní zájmová činnost a rekreace – VHP  
Finanční prostředky ve výši 43,00 tis. Kč zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace 

je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast a byla zaslána k využití 

Domu dětí a mládeže Praha 9 – Černý Most na akci „Žákovské zastupitelstvo“. 

Čerpání bylo ve výši 37,40 tis. Kč, tj. na 86,98 % k upravenému rozpočtu.   

 Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem a jinými závislostmi 
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na zajištění kampaně „Respektuj 18“!. Čerpáno 

bylo na občerstvení v rámci tiskové konference ke kampani a na služby spojené s doprovodným 

programem ANTIFETFEST, který je součástí výše jmenované kampaně. 

Čerpání bylo ve výši 47,63 tis. Kč, tj. na 99,85 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na kampaň akcí „Den zdraví“ a „Prevence 

nádorového onemocnění prsu“. 

Čerpání bylo ve výši 10,23 tis. Kč, tj. na 99,32 % k upravenému rozpočtu. 

 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 
Finanční prostředky úseku územního rozvoje byly rozpočtovány  a použity na přihlášku stavby 

„Park Pilská“ k účasti na 14. ročníku TOP EXPO 2016 (v hodnocení získala stavba Cenu hlavního 

města Prahy), na zpracování dokumentace pro výběr zpracovatele na akci „Rekonstrukce objektu 

č.p. 67 v ul. Baštýřská“, na využití pozemku v k. ú. Hostavice, dále na vyhotovení architektonické 

studie „Biotop Praha – Kyje“, na dopravně – urbanistickou studii „vlakové zastávky v Praze 14“ 

(nové železniční zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Praha – Jahodnice, Praha – Hostavice). 

Záměrem je dvoukolejná elektrizovaná železniční trať nákladního průtahu Běchovice – Malešice 
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jako tangenciální linky spojující městskou část se zastávkou Depo Hostivař s přestupem na metro 

„A“ a dále ve směru Praha – Vršovice a Praha – Smíchov. Byla zpracována objemová studie 

relaxační terasy a vyhlídky „Doubravka“ v oblasti Čihadel, architektonická studie „Revitalizace 

jižního náměstí Nového Hloubětína“ na základě připomínek občanů při veřejných setkáních. 

V rámci revitalizaci vnitrobloku Bobkova byla vypracována ideová studie k řešení zadržení 

dešťové vody a její použití k zálivkám, dále k zastínění vnitřních fasád bytových domů, k 

vytvoření zelených vertikálních stěn, ploch k sezení a vybavení herními prvky pro děti.   

Přijaté dary od právnických a fyzických osob (FCC spol. s r.o., pan Hynek Malík) byly využity k  

přípravě projektů týkajících se parkových úprav a úprav veřejného prostranství. 

Čerpání bylo ve výši 421,15 tis. Kč, tj. na 48,41 % k upravenému rozpočtu. 

 Chráněné části přírody 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výrobu, dopravu a opravu informačních tabulí 

Naučné stezky Praha 14, na zpracování literárního textu a s tím související pořízení licence na 

zpracování naučného volnočasového okruhu lokalitou Čihadla.  

Čerpání bylo ve výši 121,73 tis. Kč, tj. na 100,02 % k upravenému rozpočtu. 

 Ekologická výchova a osvěta 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění ekologické kampaně „Den Země na 

Praze 14“ a na akci „Chceme tu mít čisto“. Prostředky byly čerpány na propagaci, moderování 

kampaně a další služby s tím spojené.  

Rozpočet byl navýšen o částku 45,00 tis. Kč, která byla použita na vyplacení podpor v rámci 

Dotačního programu MČ Prahy 14 – Oblast 2 – Podpora Zdravé městské části a MA 21 veřejně 

prospěšným organizacím (např. JAHODA, TJ Sokol Jahodnice a SK Spectrum Praha).   

Čerpání bylo ve výši 144,38 tis. Kč, tj. na 91,96 % k upravenému rozpočtu. 

 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 8,00 tis. Kč a byly použity na propagaci kampaně 

„Setkání kultur“.    

Čerpání bylo ve výši 8,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu. 

 Příměstské letní tábory Praha 14 – OPZ 
Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč byly rozpočtovány a schváleny v rámci spoluúčasti MČ 

Praha 14 k projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Finanční prostředky ve 

výši 62,40 tis. Kč zahrnovaly část nevyčerpaných projektových prostředků roku 2016, které byly 

převedeny do rozpočtu roku 2017 1. rozpočtovým opatřením MČ Praha 14 a následně přijatou 

neinvestiční účelovou dotaci z podílu EU a HMP na projekt „Příměstské letní tábory Praha 14“ 

financovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je především přispět ke 

zlepšení sladění pracovních a rodinných povinností rodičů s dětmi prostřednictvím zajištění péče 

dětí během období hlavních školních prázdnin.  

Podíl EU činí 50 %, podíl SR činí 45 %, MČ Praha 14 se podílí 5 %.  

Čerpání bylo ve výši 73,02 tis. Kč, tj. na 69,94 % k upravenému rozpočtu.  

 Činnost místní správy  

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zajištění akcí se zapojením veřejnosti. Bylo 

čerpáno na zaplacení poplatku do Asociace měst pro cyklisty a poplatku za účastníky v soutěži 

„Do práce na kole“, facilitaci veřejného projednání ke zklidnění komunikace Hodějovská, 

facilitaci „Dětského fóra“ včetně zpracování anketních lístků k výsledkům „fóra“, na zpracování 

dotazníkového šetření průzkumu spokojenosti obyvatel – „ČTR-NÁC-TKA“, na služby spojené se 

zavedením participativního rozpočtu včetně grafického zpracování loga. Bylo čerpáno na výrobu 

propagačního videa MČ Praha 14 a na facebookovou kampaň. Bylo zajištěno a uhrazeno 

občerstvení v rámci  porady zástupců pražských městských částí 1-57. 

Čerpání bylo ve výši 474,89 tis. Kč, tj. na 95,26 % k upravenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy – úsek krizového řízení 
Finanční prostředky ve výši 1.110,00 tis. Kč byly rozpočtovány na pojištění MČ Praha 14 v rámci 

uzavřené pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s. Úpravou rozpočtu byla částka 

přesunuta na základě změny organizační struktury Úřadu MČ Praha 14 na odbor Kanceláře 

tajemníka – úsek krizového řízení.  

Čerpání odboru je celkem ve výši 8.718,32 tis. Kč, tj. na 76,06 % k upravenému  rozpočtu. 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 

 

 Základní školy 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na program podpory primární prevence pro 

základní školy, který je součástí Komunitního plánu sociálních služeb a na intervenční programy 

pro ZŠ. 

Čerpání bylo ve výši 125,97 tis. Kč, tj. na 62,99 % ke schválenému rozpočtu. 

 ZŠ Bří Venclíků – Primární prevence na ZŠ – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci od HMP určenou 

k financování projektů specifické primární prevence v rámci grantového programu hl. m. Prahy 

pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na projekt pro ZŠ Bří Venclíků 

„Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy“.  

Čerpání bylo ve výši 15,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Využití volného času dětí a mládeže 
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 10,00 tis. Kč na akci Antifetfest 2017 – 10. ročník 

soutěžního festivalu amatérských filmů pro žáky pražských základních a středních škol – ceny do 

soutěže. Finanční prostředky byly přesunuty rozpočtovým opatřením na odbor Kancelář starosty 

k čerpání výdajů výše uvedené akce.  

 Hospice 

Finanční prostředky byly rozpočtovány v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 pro o.p.s. TŘI na 

odlehčovací služby sociálního charakteru – Hospic Dobrého Pastýře Čerčany. 

Čerpání bylo ve výši 20,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem a jinými závislostmi 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v rámci programu primární prevence sociálně 

patologických jevů na ZŠ a SŠ (kouření a extremismus), na monitoring drogové scény a primární 

prevence. Čerpání je zcela závislé na podaných žádostech ZŠ a SŠ o preventivní programy.   

Čerpání bylo ve výši 427,93 tis. Kč, tj. na 65,84 % ke schválenému rozpočtu. 

 Specifická protidrogová politika na místní úrovni – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 70,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu 

HMP určenou na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni. Dotační finanční 

prostředky byly postupně vyčerpány na monitoring drogové scény a na předplatné časopisu 

„Prevence“ pro mateřské a základní školy. 

Čerpání bylo ve výši 70,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní činnost ve zdravotnictví 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zdravotní programy, kursy první pomoci, 

přednášky a besedy. Rada městské části Prahy 14 schválila v rámci „Programu prevence 

nádorového onemocnění prsu“ poskytování finančního daru ženám naší městské části na 

částečnou nebo úplnou úhradu mamografického vyšetření prsou.  

Čerpání bylo ve výši 212,02 tis. Kč, tj. na 80,01 % k upravenému rozpočtu. 

 Program zdraví MČ Praha 14 – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 131,80 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

HMP určenou na projekt „Podpora zdraví a zdravého životního stylu na MČ Praha 14“.  

Z dotace byly uhrazeny „plavenky“ pro seniory, přednášky, besedy a byly čerpány výdaje v rámci 

akce „Den zdraví 2017 na  MČ Praha 14“. 

Čerpání bylo  ve výši 131,75 tis. Kč, tj. na 99,96 % k upravenému rozpočtu.  

 Pohřebnictví  
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na sociální pohřby zemřelých občanů bez 

příbuzných. Čerpání ovlivňují náhlá úmrtí občanů bez příbuzných.  

Čerpání bylo ve výši 48,62 tis. Kč, tj. na 97,24 % ke schválenému rozpočtu.   

 Odborné sociální poradenství – VHP  
Finanční prostředky ve výši 183,00 tis. Kč zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace 

je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly 
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vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 např. Národnímu ústavu pro autismus z. ú., 

ACORUS z. ú,  Tichému světu o.p.s. a Svazu tělesně postižených.   

Čerpání bylo ve výši 183,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 1,00 tis. Kč na drobné výdaje základních potřeb 

pro výkon v rámci sociálně právní ochrany dětí.  

K čerpání nedošlo.   

 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k pořízení drobných dárků dětem do dětských 

domovů při návštěvě pracovnic OSVZ  v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí. Dárek je 

hrazen do výše 50 Kč za návštěvu, zbylá část byla hrazena z dotace.  

Čerpání bylo ve výši 1,41 tis. Kč, tj. na 28,20 % ke schválenému rozpočtu.   

 Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR 

Finanční prostředky ve výši 4,60 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního 

rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Byly pořízeny drobné dárky dětem do 

dětských domovů a výchovných ústavů v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí. 

Čerpání je ve výši 4,24 tis. Kč, tj. na 92,17 % k upravenému rozpočtu. 

 Výkon pěstounské péče – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 4.201,10 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze 

státního rozpočtu z Úřadu práce ČR. Dotace byla čerpána v rozsahu nezbytném pro krytí nákladů 

spojených s poskytováním služeb pěstounským rodinám na základě uzavřených dohod o výkonu 

pěstounské péče a v míře odpovídající potřebám pěstounských rodin (vzdělávání pěstounů, 

odlehčovací služby, cestovné, výdaje na  kancelářské potřeby a drobný materiál).  

Jednotlivé služby jsou průběžně rozšiřovány a nabízeny a zbylé dotační prostředky budou 

převedeny 1. rozpočtovým opatřením do rozpočtu roku 2018. 

Čerpání bylo ve výši 1.271,33 tis. Kč, tj. na 30,26 % k upravenému rozpočtu. 

 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje sociální péče a pomoci pro menšiny a 

cizince. Byla financována akce „Setkání kultur“ a povinná spoluúčast k projektu „Integrace 

cizinců na MČ Praha 14“.  

Čerpání bylo ve výši 66,20 tis. Kč, tj. na 55,17 % k upravenému rozpočtu.  

 Zajištění bydlení pro azylanty – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 101,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ze státního 

rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra určenou na zajištění bydlení pro azylanty k úhradě čistého 

nájemného. 

Čerpání bylo ve výši 101,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Terénní práce na Praze 14 – Dotace Úřadu vlády ČR 
Finanční prostředky ve výši 7,30 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního 

rozpočtu z Úřadu vlády ČR a byly využity na cestovné 2 pracovnic odboru.  

Čerpání bylo ve výši 7,30 tis. Kč, tj.  na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Integrace cizinců na MČ Praha 14 – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 1.035,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ze státního 

rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra určenou na projekt „Integrace cizinců na MČ Praha 14 

v roce 2017“. Čerpání dotačních prostředků za integrační služby je zcela závislé na fakturaci 

partnerů projektu. 

Čerpání bylo ve výši 969,06 tis. Kč, tj. na 93,63 % k upravenému rozpočtu. 

 Integrace cizinců na MČ Praha 14 – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu 

HMP určenou na realizaci projektů v rámci grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace 

cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017 – Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2017“. 

Finanční prostředky byly využity pro služby informovanosti cizinců na území MČ Praha 14 

dodavatelskou firmou Integrační centrum Praha.  

Čerpání bylo ve výši 19,30 tis. Kč, tj. na 96,50 % k upravenému rozpočtu. V rámci finančního 

vypořádání s HMP bude z důvodu levnější služby dodavatele vrácena nedočerpaná částka. 
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 Setkání kultur – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu 

HMP určenou na výdaje v rámci zajištění kulturního programu akce „Setkání kultur“.  

Čerpání bylo ve výši 50,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Sociální rehabilitace 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 veřejně 

prospěšným společnostem např.  Pestré společnosti, organizacím Tichý svět a Fokus Praha. 

Čerpání je ve výši 69,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Sociální rehabilitace – VHP  
Finanční prostředky ve výši 27,00 tis. Kč zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace 

je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly 

poskytnuty v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 regionální organizaci ROSKA PRAHA na 

službu sociální rehabilitace. 

Čerpání bylo ve výši 27,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 
Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč byly rozpočtovány na služby v rámci komunitního 

plánování v sociální oblasti (konzultace, služby neziskovým organizacím). 

Paragraf byl navýšen na částku ve výši 489,90 tis. Kč na předfinancování projektu financovaného 

z Operačního programu  Zaměstnanost „Ověření implementace sociálního bydlení“. 

K čerpání nedošlo z důvodu využití přijatých dotačních prostředků. 

 Ověření implementace sociálního bydlení – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 2.697,50 tis. Kč zahrnovaly část přijaté neinvestiční účelové dotace ze 

státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Ověření implementace 

sociálního bydlení“ financovaného v rámci Operačního programu zaměstnanost.  

Cílem projektu je nastavení systému sociálního bydlení v MČ Praha 14 a jeho pilotní ověření dle 

koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025 a pomoci tak zvládnout bytovou nouzi obyvatelům, 

kteří si nemohou obstarat vlastní bydlení nebo mají k němu přístup z dopadů sociálního vyloučení 

ztížen. Realizace projektu byla zahájena v září 2017. Podíl EU činí 50 %, podíl HMP činí 45 %, 

MČ Praha 14 se podílí 5 % na financování výdajů. Finanční prostředky byly využity na právnické 

služby a byl pořízen modem USB. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu 

roku 2018 1. rozpočtovým opatřením. 

Čerpání bylo ve výši 16,29 tis. Kč, tj. na 0,60 % k upravenému rozpočtu. 

 Osobní asistence a pečovatelská služba  
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na příspěvek Oblastnímu spolku Českého 

červeného kříže, který pro městskou část zajišťuje pečovatelskou službu. Platby jsou rozděleny do 

čtvrtletních záloh a byly ošetřeny dodatky ke Smlouvě o poskytování pečovatelské služby.  

Byla uhrazena jen část příspěvku ve výši 550 tis. Kč, a to  využitím finančního daru od FCC ČR 

společnosti s r. o. 

Finanční prostředky ve výši 274,50 tis. Kč byly vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 

veřejně prospěšným společnostem např. Asistence, Fosa a Hewer a třem fyzickým osobám  jako 

příspěvek na osobní asistenci. 

Čerpání bylo ve výši 794,50 tis. Kč, tj. na 72,59 % k upravenému rozpočtu. 

 Osobní asistence a pečovatelská služba – návratná finanční výpomoc 
Finanční prostředky ve výši 900,00 tis. Kč byly rozpočtovány pro návratnou finanční výpomoc 

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9.  

K čerpání nedošlo. 

 Osobní asistence a pečovatelská služba – VHP 
Finanční prostředky ve výši 2.280,00 tis. Kč zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace 

je účelově určena na kulturu,  školství,  zdravotnictví a  sociální oblast. Byly  uhrazeny čtvrtletní 

příspěvky   Oblastnímu   spolku   Českého   červeného  kříže  na  základě  Smlouvy  o poskytování 
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pečovatelské služby  ve výši 2.250,00 tis. Kč a v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 veřejně 

prospěšné společnosti Hewer příspěvek na osobní asistenci ve výši 30,00 tis. Kč. 

Čerpání bylo ve výši 2.280,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.    

 Chráněné bydlení 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 

Diakonii církvi bratrské. 

Čerpání bylo ve výši 18,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.    

 Denní stacionáře a centra denní pomoci 
Finanční prostředky ve výši 550,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtovaný nevratný příspěvek 

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže pro klienty Domu pro seniory Bojčenkova 1099 

s trvalým bydlištěm na MČ Praha 14. Příspěvky jsou poskytnuty na základě uzavřené smlouvy 

mezi MČ Praha 14 a Oblastním spolkem ČČK. Byla provedena záměna zdrojů krytí a využita 

neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a 

jiných technických herních zařízení.   

Rozpočet byl upraven na částku 69,00 tis. Kč a finanční prostředky byly vyplaceny v rámci 

dotačního řízení MČ Praha 14  Diakonii církvi bratrské. 

Čerpání bylo ve výši 69,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Denní stacionáře a centra denní pomoci – VHP  
Finanční prostředky ve výši 747,00 tis. Kč zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace 

je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky ve výši 

594,93 tis. Kč použil  Oblastním spolek Českého červeného kříže k úhradě příspěvků pro klienty 

Domu pro seniory Bojčenkova 1099 s trvalým bydlištěm na MČ Praha 14, zbylé finanční 

prostředky ve výši 152,00 tis. Kč byly vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 

Komunitnímu centru Motýlek. 

Čerpání bylo ve výši 746,93 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

Finanční prostředky zahrnovaly přijatý dar na pořízení sociálního automobilu realizovaného  

společností Kompakt spol.  s  r. o.  

Čerpání bylo ve výši 25,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Mobilní sociální služby pro osoby bez přístřeší – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu 

HMP, ze které bylo financováno zajištění terénního programu pro osoby bez přístřeší formou 

mobilní sociální služby v rozsahu 2 hod. týdně na stanovišti určeném po dohodě s MČ Praha 14. 

Čerpání bylo ve výši 200,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Výkon sociální práce – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 54,70 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního 

rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí určenou na výkon sociální práce.  

Čerpání bylo ve výši 54,44 tis. Kč, tj. na 99,52 % k upravenému rozpočtu. 

 Raná péče a sociálně aktivizační  služby pro rodiny s dětmi 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na programy pro ohroženou mládež 

(jednorázové aktivity, víkendové pobyty a letní pobytový tábor pro děti a mládež) a na spoluúčast 

k projektu z rozpočtu HMP „Futsal“ a Kyberšikana“.  

Finanční prostředky ve výši 71,00 tis. Kč byly vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 

veřejně prospěšným společnostem YMCA a Diakonii církvi bratrské jako příspěvek na sociální 

službu.  

Čerpání bylo ve výši 642,07 tis. Kč, tj. na 91,20 % k upravenému rozpočtu. 

 Raná péče a sociálně aktivizační  služby pro rodiny s dětmi – VHP  
Finanční prostředky ve výši 105,00 tis. Kč zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace 

je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly 

vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 veřejně prospěšným společnostem např. 

Komunitnímu centru Motýlek, Latě, Hestii, Střepu. 

Čerpání bylo ve výši 105,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 
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 Granty HMP v oblasti prevence kriminality – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 214,80 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

HMP, která zahrnovala 3 projekty:  

1. Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež  

2. Praha 14 – Bezpečně online  

3. Futsal Praha 14 

Z finančních prostředků bylo čerpáno na služby v rámci komunitní prevence, na realizaci 

víkendového pobytu a letního tábora, na volnočasové jednodenní aktivity a byly pořízeny 

sportovní potřeby k projektu „Futsal Praha 14“. 

Čerpání bylo ve výši 214,80 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Domy na půl cesty 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 

Organizaci pro pomoc uprchlíkům. 

Čerpání bylo ve výši 25,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže a Středisku křesťanské pomoci na sociální službu. 

Čerpání bylo ve výši 90,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14  

Jahodě o.  p. s.  

Čerpání bylo ve výši 405,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – VHP  
Finanční prostředky ve výši 314,00 tis. Kč zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace 

je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly 

vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 pro dvě veřejně prospěšné společnosti 

(Komunitní centrum Motýlek a Neposeda  z. ú.). 

Čerpání bylo ve výši 314,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – návratná finanční výpomoc 
Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity pro Jahodu o. p. s. k 

úhradě provozních výdajů formou návratné finanční výpomoci.  

Čerpání bylo ve výši 500,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. 

 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14  

Jahodě o. p. s. 

Čerpání bylo  ve výši 35,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.  

 Terénní programy  

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity ke spoluúčasti MČ Praha 14 k projektu na 

mobilní sociální službu a terénní programy osob bez přístřeší.   

Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč byly vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 

pro dvě veřejně prospěšné organizace (Jahoda o. p. s. a Neposeda z. ú.).  

Čerpání bylo ve výši 307,20 tis. Kč, tj. na 98,15 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na sociálně aktivizační služby pro seniory, na 

služby tlumočnické, zájezdy a kulturní akce.  

Čerpání bylo ve výši 34,83 tis. Kč, tj. na 69,66 % ke schválenému rozpočtu. 

 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – VHP  
Finanční prostředky ve výši 218,00 tis. Kč zahrnovaly dotační prostředky z rozpočtu HMP 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Dotace 

je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky byly 

vyplaceny v rámci dotačního řízení MČ Praha 14 veřejně prospěšným organizacím (Okamžik, 

Život 90, Počin, ČČK) za služby v oblasti sociální prevence.  

Čerpání bylo ve výši 218,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.                                                                           
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 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 
Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč byly rozpočtovány především na náklady v rámci 

pořádání konferencí a odborných seminářů za účelem praxe v působnosti odboru. Jelikož nebyly 

realizovány žádné odborné semináře, byly finanční prostředky využity na terapie Dětského centra 

Paprsek v oboru psychologie a na odbornou diagnostiku.  

Čerpání bylo ve výši 6,00 tis. Kč, tj. na 10,00 % ke schválenému rozpočtu. 

 Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 14,10 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního 

rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční prostředky byly využity na vyžádané 

zdravotní prohlídky dětí. 

Čerpání bylo ve výši 12,30 tis. Kč, tj. na 87,23 % k upravenému rozpočtu. 

 Dotace MČ – Oblast 1   

Finanční prostředky ve výši 2.500,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtované dotační prostředky 

organizacím a fyzickým osobám, které na území městské části Praha 14 provozují veřejně 

prospěšnou činnost v oblasti sociální. O rozdělení těchto dotačních prostředků rozhoduje Rada 

městské části Praha 14 a následně Zastupitelstvo městské části Praha 14.  

Během 3. čtvrtletí byla provedena záměna zdrojů krytí využitím neinvestiční účelové dotace od 

HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. 

MČ Praha 14 tedy ušetřila tyto finanční prostředky ve svém rozpočtu. 

Rozpočet byl upraven na výši 1,50 tis. Kč. 

 Sociálně právní ochrana dětí – dotace SR 

Finanční prostředky ve výši 479,80 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního 

rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční prostředky byly čerpány v rámci výkonu 

sociálně právní ochrany dětí na poradenské služby a konzultace v oboru psychologie. 

Čerpání bylo ve výši 479,77 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy 
Finanční prostředky ve výši 250,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtovanou rezervu, která byla určena 

na kofinancování  projektů realizovaných v rámci spoluúčasti odboru během roku.  

Rozpočet byl upraven na výši 7,00 tis. Kč. 

 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně     
Finanční prostředky ve výši 188,00 tis. Kč byly vráceny zpět dle pokynu Úřadu práce ČR 

prostřednictvím MHMP za ukončené dohody v 1. pololetí 2017 v oblasti pěstounské péče. 

Čerpání bylo ve výši 188,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 11.601,36 tis. Kč, tj. na 59,42 % k upravenému rozpočtu. 

 

 

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ 

 

 Ostatní tělovýchovná činnost – VHP 

Finanční prostředky zahrnovaly vytvořenou rezervu z neinvestiční účelové dotace HMP 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.  

Dotace je účelově určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na 

území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu 

mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích a v oblasti sportu. 

V průběhu roku docházelo postupně a dle potřeby k záměně zdrojů krytí finančních prostředků na 

základě metodiky MHMP. MČ Praha 14 uspořila ve svém rozpočtu značnou část finančních 

prostředků. Rozpočet byl upraven na výši 14.468,90 tis. Kč.  

Z paragrafu byly  čerpány finanční prostředky ve výši 23,84 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů 

sportovních kustodů pro z.s. Kováckou sportovní na základě smlouvy o spolupráci akce 

„Sportovní areál ZŠ Generála Janouška“. 

Čerpání bylo ve výši 23,84 tis. Kč, tj. na 0,16 % k upravenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy  

Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč zahrnovaly vytvořenou finanční rezervu, která byla 

použita v průběhu roku na mimořádné výdaje městské části a na předfinancování výdajů 
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očekávaných projektových akcí. Úsporami a záměnou zdrojového krytí se MČ Praha 14 podařilo 

rezervu navýšit. 

Rozpočet byl upraven na výši 516,10 tis. Kč. 

 Činnost místní správy  
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu poštovného. 

Čerpání bylo ve výši 536,24 tis. Kč, tj. na 70,56 % ke schválenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy – půjčené prostředky ze ZF 
Finanční prostředky zahrnovaly půjčené prostředky zaměstnancům Úřadu ze Zaměstnaneckého 

fondu. Rozpočet byl upravován čtvrtletně během roku na základě zaúčtované skutečnosti. 

Čerpání bylo ve výši 20,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na bankovní transakce v rámci služeb peněžních 

ústavů. 

Čerpání bylo ve výši 50,18 tis. Kč, tj. na 38,60 % ke schválenému rozpočtu. 

 Převody – finanční operace – finanční vypořádání  
Finanční prostředky zahrnovaly skutečnou výši odvodu do státního rozpočtu a rozpočtu HMP v 

rámci “Finančního vypořádání roku 2016” dle metodiky Magistrátu hl. města Prahy. 

Čerpání bylo ve výši 217,66 tis. Kč, tj. na 99,94 % k upravenému rozpočtu.  

 Ostatní finanční operace  
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na platbu daně z příjmů právnických osob 

z hlavní činnosti za období roku 2016 dle metodiky Magistrátu hlavního města Prahy. 

Čerpání bylo ve výši 1.898,34 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 2.746,26 tis. Kč, tj. na 15,25 % k upravenému rozpočtu. 

 

 

ODBOR INVESTIČNÍ 

 

 Mateřské školy 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na pořízení lůžkovin pro dětskou skupinu v MŠ 

Vybíralova a MŠ Zelenečská, k odstranění závad na elektroinstalaci a sauně v MŠ Šebelova a 

opravy v gastrozařízení v MŠ Zelenečská. Finanční prostředky byly dále použity na fázi 

udržitelnosti projektů ke snížení energetické náročnosti budov MŠ, na přemístění gastrozařízení 

v MŠ Zelenečská, na vícetisky projektových dokumentací, na podání projektových žádostí 

polytechnické zahrady MAP I a MAP II a na podání žádosti o dotaci objektu Vybíralova č.p. 969. 

Čerpání bylo ve výši 1.396,00 tis. Kč, tj. na 95,62 % k upravenému rozpočtu. 

 Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – OP PPR 

Finanční prostředky ve výši 334,80 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace, která byla  

schválena v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ze spolupodílů z EU (50 %) a 

z rozpočtu HMP (30 %) na projekt „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 

14“. Spoluúčast MČ Praha 14 na projektu činí 20 %. Z dotačních prostředků byla pořízena 

kuchyňská linka v MŠ Vybíralova, bylo čerpáno na administraci dětských skupin a byly 

převedeny mzdové prostředky pro projektového a finančního manažera.  Důvodem nízkého 

čerpání dotačních prostředků je fakt, že poskytovatel zaslal prostředky dle predikce, avšak čerpání 

rozpočtu dle skutečnosti bylo rozdílné. Na základě závěrečného vypořádání projektu budou 

poskytovateli zbývající prostředky vráceny.    

Čerpání bylo ve výši 201,79 tis. Kč, tj. na 60,27 % k upravenému rozpočtu. 

 Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 3.297,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu HMP, která byla určena na výstavbu nové mateřské školy v k. ú. Hostavice – lokalita 

Jahodnice. Finanční prostředky byly čerpány na interiérové vybavení spolu s gastrozařízením nové 

mateřské školy. 

Čerpání bylo ve výši 3.296,85 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 
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 Základní školy 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na fázi udržitelnosti projektů snížení energetické 

náročnosti budov ZŠ Chvaletická-budova Rochovská a ZŠ Vybíralova, na víceparé projektových 

dokumentací k odborným učebnám na ZŠ,  na výrobu panelu publicity a na vícetisky projektové 

dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a střechy ZŠ Chvaletická-budova Rochovská, na 

podání žádosti o dotaci polytechnické zahrady MAP I a odborných učeben I. a II. Byla provedena 

oprava střechy montované buňky určené pro zajištění správy a údržby sportovišť na ZŠ Generála 

Janouška.  

Čerpání bylo ve výši 705,38 tis. Kč, tj. na 94,43 % k upravenému rozpočtu.  

 Ostatní zájmová činnost a rekreace 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vyhodnocení spotřeb energií ve 

volnočasovém zařízení „Plechárna“. 

Čerpání bylo ve výši 6,90 tis. Kč, tj. na 98,57 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní zájmová činnost a rekreace – kavárna „Pilská“ 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na nákup drobného dlouhodobého hmotného 

majetku v komunitní kavárně v parku Pilská. 

Čerpání bylo ve výši 941,72 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč byly rozpočtovány na vyhotovení vícetisků, zpracování 

studií a posudků. K čerpání nedošlo. Značná část finančních prostředků byla převedena na 

paragraf mateřských škol na opravy a udržování budov MŠ.  

Rozpočet byl upraven na výši 6,90 tis. Kč.  

 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zpracování studie proveditelnosti a podání 

žádosti o dotaci akce „Komunitní centrum Baštýřská“. 

Čerpání bylo ve výši 217,80 tis. Kč, tj. na 99,91 % k upravenému rozpočtu. 

 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zpracování monitorovací zprávy k „Parku 

Pilská“ v období udržitelnosti. 

Čerpání bylo ve výši 36,30 tis. Kč, tj. na 98,11 % k upravenému rozpočtu. 

 Komunitní centrum Praha 14 – OP PPR 
Finanční prostředky ve výši 784,30 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace 

z Operačního programu Praha – pól růstu ze spolupodílů z EU a z rozpočtu HMP a spoluúčasti 

MČ Praha 14 na zajištění provozu „Komunitního centra Praha 14“, jehož cílem je pomoci sociálně 

znevýhodněným občanům začlenit se postupně do společnosti formou volnočasových aktivit. Pro 

klienty je k dispozici i právní a odborné poradenství při řešení finanční a bytové  otázky,  hledání 

zaměstnání apod. Dotační prostředky byly využity na pořízení vybavení včetně služeb v rámci 

pořádání volnočasových aktivit komunitního centra např. divadelní představení, pohybová 

aktivita. Byly využity služby České pošty ohledně roznosu informačních letáků, služby ohledně 

internetového připojení a pořízen drobný materiál k aktivitám v komunitním centru. 

Způsobilé výdaje projektu jsou 50 % hrazeny z rozpočtu EU, z rozpočtu HMP 45 % a z 5 % MČ  

Praha 14.  Projekt byl zahájen 1. 7. 2017 a bude ukončen 31. 12. 2018. 

Čerpání bylo ve výši 671,80 tis. Kč, tj. na 85,66 % k upravenému rozpočtu. 

 Komunitní centrum Kardašovská – OP PPR   

Finanční prostředky  ve výši 1.543,80 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z   

Operačního programu Praha – pól růstu ze spolupodílů z EU a z  rozpočtu HMP a spoluúčasti MČ 

Praha 14 na projekt „Komunitní centrum Kardašovská“. Předmětem projektu byla rekonstrukce 

části panelového domu Kardašovská č. p. 626. Rekonstruované prostory budou využívány jako 

komunitní centrum poskytující aktivity zaměřené na posilování soudržnosti a sociálního 

začleňování. Prostory komunitního centra zahrnují recepci s kuchyňkou, šatny, multifunkční sál 

včetně zázemí, PC učebnu, klubovnu, toalety, technické zázemí a kancelář pro personál. Dotační 

prostředky byly použity na pokrytí neinvestičních výdajů, zejména na interiérové vybavení prostor 

nábytkem a drobným materiálem a na opravu vnitřní kanalizace v komunitním centru. 
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Způsobilé výdaje projektu byly  hrazeny z rozpočtu EU 50 %, z rozpočtu HMP 30 %, spoluúčast 

MČ Praha 14  činila 20 %. Projekt byl zahájen 1. 2. 2017 a byl ukončen 31. 12. 2017.  

Čerpání bylo ve výši 1.023,61 tis. Kč, tj. na 66,30 % k upravenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy  
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vypracování studie proveditelnosti 

klimatizace (chlazení) v budově Úřadu m. č. Praha 14 č. p. 1072 a č. p. 1073.  

Čerpání bylo ve výši 7,26 tis. Kč, tj. na 99,45 % k upravenému rozpočtu. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 8.505,41 tis. Kč, tj. na 90,63 % k upravenému rozpočtu. 

 

 

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ 

 

 Mateřské školy – neinvestiční příspěvek na provoz 
Finanční prostředky byly určeny zejména na poskytnutí neinvestičních příspěvků na provoz MŠ, 

které se pravidelně měsíčně zasílají jednotlivým mateřským školám.  

Rozpočet  na paragrafu  byl  navýšen  o odměny pro ředitelky  mateřských  škol  v celkové  částce 

771,7 tis. Kč a o částku ve výši 1.608,10 tis. Kč – navýšení příspěvku na provoz MŠ Štolmířská – 

pro odloučené pracoviště nové MŠ v lokalitě Jahodnice v k. ú. Hostavice. 

Čerpání bylo ve výši 17.704,66 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.  

 Základní školy – neinvestiční příspěvek na provoz 
Finanční prostředky byly určeny zejména na poskytnutí neinvestičních příspěvků na provoz ZŠ, 

které se pravidelně měsíčně zasílají jednotlivým základním školám.  

Rozpočet na paragrafu byl navýšen o odměny za I. a II. pololetí pro ředitele základních škol v 

celkové výši 510,70 tis. Kč, o částku ve výši 143,00 tis. Kč na odstranění havárie periferních 

zařízení v kotelně ZŠ Hloubětínská a o částku 477,00 tis. Kč na posílení neinvestičního příspěvku 

na provoz pro ZŠ Chvaletickou z důvodu platby za zpracování tří žádostí o dotaci v rámci 

Operačního programu Praha – pól růstu ČR (Multikulturní výchova na ZŠ Chvaletická, Rozšíření 

kapacit kmenových tříd ZŠ a Multikulturní klub ZŠ).  

Čerpání bylo ve výši 29.358,18 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.  

 Mateřské školy 
Finanční prostředky byly rozpočtovány na výdaje v rámci akcí mateřských škol během roku a 

použity na občerstvení, pronájem sálu a pořízení drobných dárků při novoročním posezení 

s ředitelkami MŠ a na kulturní program k zahájení provozu nové mateřské školy v Hostavicích. 

Čerpání bylo ve výši 59,91 tis. Kč, tj. na 49,80 % k upravenému rozpočtu. 

 Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 1.530,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu HMP určenou na výstavbu nové mateřské školy v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice. 

Finanční prostředky byly čerpány na vybavení MŠ hračkami, knihami, výtvarným materiálem, 

digitálními piany, didaktickými pomůckami, lehátky, lůžkovinami, čistícími a hygienickými 

prostředky a kuchyňským nádobím.  

Čerpání bylo ve výši 1.530,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Šablony pro MŠ – Dotace SR  

Finanční prostředky ve výši 2.868,40 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci ze 

státního  rozpočtu  z kapitoly  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy ze  spolupodílů  EU  

(50 %) a SR (50 %) na projekt „Šablony pro MŠ Bobkova, MŠ Generála Janouška, MŠ Šebelova, 

MŠ Vybíralova 968, MŠ Chvaletická, MŠ Kostlivého, MŠ Zelenečská a MŠ Paculova“, které jsou 

schváleny v rámci Operačního  programu  Věda,  výzkum a   vzdělávání.   

Doba  realizace projektů je  stanovena  od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Finanční prostředky byly 

použity na uznané aktivity – např. na prevenci logopedických vad, na školního asistenta, na 

osobnostně profesní růst pedagogů a na podporu spolupráce školy a rodičů. Žadateli a příjemci 

dotace jsou výše uvedené MŠ, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14.  

Poskytnuté finanční prostředky byly převedeny mateřským školám k využití. 

Čerpání bylo ve výši 2.868,41 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 
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 Školní obědy dostupné pro každé dítě II – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 81,20 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci ze 

státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu 

financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Do projektu jsou 

zapojeny 3 mateřské školy (MŠ Šebelova, MŠ Chvaletická a MŠ Zelenečská). 

Finanční prostředky byly převedeny mateřským školám k využití. 

Čerpání bylo ve výši 81,13 tis. Kč, tj. na 99,91 % k upravenému rozpočtu. 

 Dětské skupiny v MŠ Zelenečská 500 – OP PPR  
Finanční prostředky ve výši 2.098,60 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci – 

spolupodíly z EU (50 %) a z rozpočtu HMP (50 %) na projekt „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská 

500“ schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.  

Cílem projektu je vytvořit zázemí v rámci rozšíření kvalitní péče o děti od dvou let věku a tím 

přispět k vyšší zaměstnanosti rodičů, zejména na trhu práce často diskriminovaných matek a  

umožnit cílové skupině sladění pracovního rytmu s péčí o tyto děti. Provoz dětských skupin 

probíhá v MŠ Zelenečská, která je příjemcem dotace a do projektu je zapojen také partner, kterým 

je MŠ Vybíralova 968, zřizovatelem obou mateřských škol je MČ Praha 14. Kapacita v každé MŠ 

je 15 dětí. Doba realizace projektu je stanovena od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018. 

Poskytnuté finanční prostředky byly převedeny mateřským školám k využití. 

Čerpání bylo ve výši 1.031,47 tis. Kč, tj. na 49,15 % k upravenému rozpočtu.  

 Integrace žáků – Dotace HMP 
Finanční prostředky v celkové výši 1.143,90 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od 

HMP, která byla určena na mzdové náklady asistentů pedagoga v rámci integrace žáků MŠ.  

Čerpání bylo ve výši 1.143,90 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Výplata odměn pracovníků v oblasti školství – Dotace HMP 
Finanční prostředky v celkové výši 894,80 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci 

z rozpočtu HMP na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.  

Čerpání bylo ve výši 894,80 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Základní školy 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje v rámci akcí základních škol během 

roku. Z finančních prostředků byly uhrazeny výdaje v rámci akce „AMOS“. 

Čerpání bylo ve výši 35,11 tis. Kč, tj. na 31,26 % k upravenému rozpočtu. 

 Šablony pro ZŠ – Dotace SR  

Finanční prostředky ve výši 2.391,30 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci ze 

státního  rozpočtu  z kapitoly Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ze   spolupodílů EU  

(50 %) a SR (50 %) na projekt „Šablony pro ZŠ Hloubětínská, ZŠ Vybíralova a ZŠ Bří Venclíků“, 

které jsou schváleny v rámci Operačního  programu  Věda,  výzkum a   vzdělávání.  Doba  

realizace projektů je  stanovena  od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Finanční prostředky byly použity na 

uznané aktivity – např. na prevenci logopedických vad, na školního asistenta, na osobnostně 

profesní růst pedagogů a na podporu spolupráce školy a rodičů. Žadateli a příjemci dotace jsou 

výše uvedené ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14.  

Finanční prostředky byly převedeny základním školám k využití. 

Čerpání bylo ve výši 2.391,23 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Klíč k úspěchu – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 3.079,90 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci ze 

státního   rozpočtu  z  kapitoly  Ministerstva  školství,   mládeže a  tělovýchovy – spolupodíly  EU  

(50 %) a SR (50 %) na projekt „Klíč k úspěchu“ schválený v rámci Operačního programu Věda, 

výzkum a vzdělávání. Projekt byl zahájen 1. 9. 2016 a bude ukončen 31. 8. 2019. Žadatelem a 

příjemcem dotace je příspěvková organizace Základní škola Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje, 

partnery projektu jsou ZŠ Generála Janouška a ZŠ Chvaletická. Zřizovatelem příspěvkových 

organizací je městská část Praha 14. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím budování 

moderního inkluzivního prostředí na jednotlivých školách zapojených do realizace projektu 

postupně vyrovnávat možnosti dětí a žáků z rozdílného socioekonomického a kulturního prostředí 

a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Finanční prostředky byly zaslány příspěvkové 

organizaci ZŠ Šimanovská a z jejího účtu jsou tyto prostředky zasílány partnerům projektu na 
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základě uzavřených partnerských smluv. Z projektu byly zejména pokryty mzdové výdaje 

metodika projektu a odborných  pracovníků projektu (sociální pedagog, školní psycholog). 

Čerpání bylo ve výši 3.000,00 tis. Kč, tj. na 97,41 % k upravenému rozpočtu. 

 Multikulturní výchova na ZŠ Chvaletická – OP PPR  
Finanční prostředky ve výši 700,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočet neinvestiční účelové dotace – 

spolupodíly z EU a z rozpočtu HMP na projekt „Multikulturní výchova na ZŠ Chvaletická“ 

schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Cílem projektu je vytvářet 

proinkluzivní prostředí na ZŠ se zaměřením na podporu začleňování dětí a žáků s odlišným 

mateřským jazykem, budovat vztahy a spolupráci žáků z majoritní populace dětí s žáky s odlišným 

mateřským jazykem. Dílčím cílem bylo zavést projektovou činnost žáků k posílení soudržnosti ve 

skupině, k jejich chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, 

k porozumění a toleranci odlišných kultur.   

Žadatelem a příjemcem dotace byla ZŠ Chvaletická, která z projektu z důvodu administrativní 

náročnosti a nedostatku lidských zdrojů odstoupila. 

Rozpočet byl navýšen o 700,00 tis. Kč, finanční prostředky nebyly ze strany řídícího orgánu 

poskytnuty. 

 Rozšíření kapacit kmenových tříd na ZŠ Chvaletická – OP PPR  
Finanční prostředky ve výši 75,20 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci – spolupodíly 

z EU a z rozpočtu HMP na projekt „Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem 

sociální inkluze“ schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Doba realizace 

projektu je od 22. 12. 2016 do 31. 8. 2018. Cílem projektu je zlepšení kvality procesu vzdělávání a 

inkluze v rámci procesu vzdělávání. Předmětem projektu jsou stavební úpravy bytu školníka 

k vybudování nové kmenové třídy pro 18 dětí. Vznikne nová kmenová učebna, kde bude probíhat 

výuka nové třídy 1. stupně ZŠ. Vybudování této kmenové učebny je nezbytné pro zachování 

podmínek uplatňování nástrojů inkluze. Finanční prostředky byly převedeny základní škole 

k využití a byly použity na zpracování žádosti o dotaci. 

Čerpání bylo ve výši 75,14 tis. Kč, tj. na 99,92 % k upravenému rozpočtu. 

 Podpora výuky českého jazyka – Dotace HMP  
Finanční prostředky ve výši 28,10 zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na 

realizaci pilotního projektu systémové podpory výuky českého jazyka jako cizího jazyka v ZŠ 

Vybíralova v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Finanční prostředky byly převedeny škole 

k využití. 

Čerpání bylo ve výši 28,14 tis. Kč, tj. na 100,14 % k upravenému rozpočtu. 

 Integrace žáků – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 1.799,60 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu 

HMP na dokrytí integrace žáků za období 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017 a byly zaslány v plné výši na 

jednotlivé ZŠ k využití.  

Čerpání bylo ve výši 1.799,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Výplata odměn pracovníků v oblasti školství – Dotace HMP 
Finanční prostředky v celkové výši 1.498,20 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci 

z rozpočtu HMP na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství.  

Čerpání bylo ve výši 1.498,20 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Rezerva MŠ 
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu ve výši 200,00 tis. Kč, která byla během 

roku odčerpávána na dokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé MŠ dle potřeby.  

Z rozpočtované rezervy byly finanční prostředky převedeny ve výši 87,00 tis. Kč na MŠ 

Štolmířskou (mimořádná odměna ředitelce MŠ), finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč byly 

převedeny na OSVZ na spoluúčast k projektu „Integrace cizinců v MČ Praha 14“ a z finančních 

prostředků ve výši 38,00 tis. Kč bylo hrazeno slavnostní otevření nově vybudované MŠ v lokalitě 

Jahodnice v k. ú. Hostavice. 

Rozpočet byl upraven na výši 45,00 tis. Kč. 

 Rezerva ZŠ 
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu ve výši 200,00 tis. Kč, která byla během 

roku odčerpávána na dokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé ZŠ dle potřeby. 
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Z rozpočtované rezervy byly finanční prostředky převedeny ve výši 143,00 tis. Kč na havárii 

periferních zařízení v kotelně ZŠ Hloubětínská.  

Rozpočet byl upraven na výši 57,00 tis. Kč. 

 Ostatní záležitosti vzdělávání – MAP – OP VVV 

Projekt „MAP Praha 14“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000158 schválený v rámci 

Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 

vzdělávání v MŠ a ZŠ a jeho dostupnosti  pro každého žáka na správním území MČ Praha 14 

prostřednictvím „Místního akčního plánu“ do roku 2023. Doba realizace projektu je od  května 

2016 do října 2017. Finanční prostředky roku 2017 byly čerpány např. na pokrytí paušálních 

výdajů, které zahrnovaly výdaje spojené s výjezdním zasedáním (ubytování, doprava, 

občerstvení), na zpracování demografické studie a analýzy, vzdělávání, na nákup kancelářských 

potřeb a na konzultační činnost v rámci Strategického rámce MAP. 

Čerpání bylo ve výši 469,07 tis. Kč, tj. na 91,85 % k upravenému rozpočtu. 

Čerpání oddělení bylo celkem ve výši 63.968,95 tis. Kč, tj. na 96,78 % k upravenému rozpočtu. 

 

 

KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informačních a komunikačních technologií  

 

 Ostatní záležitosti vzdělávání – MAP – OP VVV 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na pořízení výpočetní techniky v rámci projektu 

„MAP Praha 14“. 

Čerpání bylo ve výši 19,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Ověření implementace sociálního bydlení – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 142,80 tis. Kč zahrnovaly část přijaté neinvestiční účelové dotace ze 

státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Ověření implementace 

sociálního bydlení“ financovaného v rámci Operačního programu zaměstnanost.  

Finanční prostředky, kterými byl posílen rozpočet KS–ÚIKT, byly využity na pořízení výpočetní 

techniky a programového vybavení v rámci projektu. Nevyčerpané finanční prostředky budou 

převedeny do rozpočtu roku 2018. 

Čerpání bylo ve výši 61,99 tis. Kč, tj. na 43,41 % k upravenému rozpočtu. 

 Komunitní centrum Praha 14 – OP PPR 
Finanční prostředky ve výši 314,30 tis. Kč zahrnovaly část přijaté neinvestiční účelové dotace 

schválené v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ze spolupodílů z EU (50 %) a 

z rozpočtu HMP (30 %) na projekt „Komunitní centrum Praha 14“. Spoluúčast MČ Praha 14 na 

projektu činí 20 %. Finanční prostředky byly úpravou rozpočtu přesunuty z Odboru investičního 

k pořízení výpočetní techniky na základě výběrového řízení.  

Čerpání bylo ve výši 314,01 tis. Kč, tj. na 99,91 % k upravenému rozpočtu. 

 Volby do Parlamentu ČR 
Finanční prostředky ve výši 247,50 tis. Kč byly rozpočtovány k předfinancování  výdajů v rámci 

zajištění výpočetní techniky při konání voleb do Parlamentu České republiky.  

K čerpání nedošlo. 

 Volby do Parlamentu ČR – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 57,80 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního 

rozpočtu z kapitoly Ministerstva financí  na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním 

voleb do Parlamentu ČR. Dotační prostředky byly  využity na zajištění výpočetní techniky v rámci 

konání voleb v souladu  se  směrnicí  č. j. MF-69 270/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013. 

Dotace byla nedostačující. V rámci finančního vypořádání za rok 2017 se státním rozpočtem 

požádala MČ Praha 14 o dokrytí těchto výdajů.  

Čerpání bylo ve výši 247,42 tis. Kč, tj. na 428,06 % k upravenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje v rámci zabezpečení údržby 

počítačové sítě ÚMČ Praha 14, na pořízení a opravy výpočetní techniky, SW a na nákup 

spotřebního materiálu (tonery, USB, klávesnice, myši). Z paragrafu byly hrazeny výdaje 

související s údržbou serverového vybavení a síťového prostředí, výdaje na úhradu internetového 
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připojení v objektech Úřadu m. č. Praha 14 a Galerie 14 a rovněž hrazeny náklady na outsourcing 

v návaznosti na uzavřenou smlouvu. Byla obnovena platnost licencí programového vybavení.  

Čerpání bylo ve výši 9.951,16 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému  rozpočtu. 

Čerpání úseku je celkem ve výši 10.593,58 tis. Kč, tj. na 98,69 % k upravenému rozpočtu. 

 

 

ODBOR VÝSTAVBY 

 

 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 180,00 tis. Kč na případné zabezpečovací práce na 

stavbách z důvodu ohrožení života občanů.  

K čerpání nedošlo. 

 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 80,00 tis. Kč na náklady při posuzování a 

následném zabezpečování likvidace nepovolených staveb.  

K čerpání nedošlo. 

Na odboru nedošlo k čerpání, výdaje na výše uvedených paragrafech se odvíjejí od vzniklé 

skutečnosti. Finanční prostředky byly přesunuty na KS-úsek informačních a komunikačních 

technologií k posílení rozpočtu z důvodu provedení digitalizace spisovny Odboru výstavby. 

 

 

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ   
 

 Činnost místní správy 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na  uveřejňování zakázek ve Věstníku veřejných 

zakázek (Ness s.r.o.) MČ Praha 14, na úhrady kolků v rámci soudních poplatků a dle potřeby 

k úhradám služeb extérní právní pomoci.  

Rozpočet odboru byl ve 3. čtvrtletí navýšen o částku 200,00 tis. Kč, která byla použita k úhradě 

vstupní analýzy dopadů GDPR na Úřad MČ Praha 14 a zřízených příspěvkových organizací 

(oblast ochrany osobních údajů). 

Čerpání  bylo ve výši 320,79 tis. Kč, tj. na 68,25 % k upravenému rozpočtu.  

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 320,79 tis. Kč, tj. na 68,25 % k upravenému rozpočtu. 

 

 

ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ  

 

 Celospolečenská funkce lesů 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na nákup posedů, které byly darovány 

mysliveckému spolku z Horních Počernic. 

Čerpání bylo ve výši 17,78 tis. Kč, tj. na 99,89 % k upravenému rozpočtu. 

 Silnice 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úklidy, údržbu a opravy motoristických 

komunikací včetně čištění kanalizačních vpustí. Rozpočet zahrnoval i finanční úhrady za studie 

proveditelnosti stavebně dopravních úprav motoristických komunikací.  

Čerpání bylo ve výši 4.187,94 tis. Kč, tj. na  94,47 % k upravenému rozpočtu. 

 Zajištění bydlení pro azylanty - Dotace SR  

Finanční prostředky ve výši 48,00 tis. Kč zahrnovaly přijatou účelovou neinvestiční dotaci ze 

státního rozpočtu Ministerstva vnitra určenou na zajištění bydlení pro azylanty - rozvoj obce.  

Finanční prostředky byly využity na opravu motoristické komunikace Oborská. 

Čerpání bylo ve výši 48,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.  

 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úklidy, údržbu a opravy nemotoristických 

komunikací. Z paragrafu byly hrazeny rovněž studie proveditelnosti stavebně dopravních úprav 
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nemotoristických komunikací a další údržby komunikací, jejichž stavebně technický stav ohrožuje 

bezpečnost občanů. Rozpočet byl navýšen z důvodu oprav většího rozsahu. 

Čerpání bylo ve výši 4.197,37 tis. Kč, tj. na 95,05 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje spojené s dopravním značením a na 

další prvky pro zklidnění dopravy z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.  

Čerpání bylo ve výši 561,39 tis. Kč, tj. na 83,66 % k upravenému rozpočtu. 

 Sportovní zařízení v majetku obce  

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravu sportoviště v parku Pilská v k. ú. 

Hostavice. Sportoviště bylo poškozeno pádem stromu. 

Čerpání bylo ve výši 93,47 tis. Kč, tj. na 99,44 % k upravenému rozpočtu. 

 Sportovní zařízení v majetku obce – VHP 

Finanční prostředky ve výši 222,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace HMP 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení.  

Dotace, která je účelově určena na sport, byla využita na opravu sportoviště v ul. Bryksova. 

Čerpání bylo ve výši 219,12 tis. Kč, tj. na 98,70 % k upravenému rozpočtu.  

 Ostatní tělovýchovná činnost - VHP 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na nákup aktualizovaných cyklomap. 

Čerpání bylo ve výši 21,22 tis. Kč, tj. na 70,73 % k upravenému rozpočtu. 

 Využití volného času dětí a mládeže 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravy, údržbu, na zkvalitňování vybavenosti 

dětských hřišť novými herními prvky a tabulemi s návštěvním řádem a na zajištění ročních kontrol 

dětských hřišť, které jsou ve správě MČ Praha 14.  

Čerpání bylo ve výši 534,60 tis. Kč, tj. na 92,17 % k upravenému rozpočtu. 

 Monitoring ochrany ovzduší 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na monitorování ovzduší. Výsledky měření jsou 

přístupné na webových stránkách MČ Praha 14.   

Čerpání bylo ve výši 81,64 tis. Kč, tj. na 74,22 % ke schválenému rozpočtu. 

 Sběr a svoz komunálních odpadů  
Finanční prostředky byly  rozpočtovány a použity na  plošné úklidy Armádou spásy, úklid černých 

skládek, vyvážení odpadkových košů, svoz bioodpadu a na přistavování velkoobjemových 

kontejnerů na území MČ Praha 14.  

Čerpání bylo ve výši 1.413,09 tis. Kč, tj. na 94,21 % ke schválenému rozpočtu. 

 Ochrana druhů a stanovišť  
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na odchyt a umístění opuštěných zvířat do 

útulků.  Bylo čerpáno na úhradu nákladů útulku pro kočky. 

Čerpání bylo ve výši 26,74 tis. Kč, tj. na 76,40 % k upravenému rozpočtu. 

 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na veškerou údržbu městské zeleně včetně 

doplňování sáčků určených na sběr psích exkrementů a na zajištění deratizace na MČ Praha 14.  

MČ Praha 14 obhospodařuje 101 hektarů veřejné zeleně v lokalitách Černý Most, Hloubětín, 

Lehovec, Kyje-Hutě, Kyje, Hostavice a Jahodnice. Byly provedeny plošné práce např. seče, řezy 

živých plotů a sběr listí, revitalizace ploch či kácení havarijních dřevin, zmlazování porostů a 

zakládání  nové výsadby. 

Čerpání bylo ve výši 18.805,39 tis. Kč, tj. na 99,19 % k upravenému  rozpočtu. 

 Činnost místní správy 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na pořízení drobných reflexních dárkových 

předmětů v rámci akce „Bezpečnost silničního provozu“. 

Čerpání bylo ve výši 14,88 tis. Kč, tj. na 99,20 % ke schválenému rozpočtu. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 30.222,63 tis. Kč, tj. na 97,08 % k upravenému rozpočtu. 
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KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

 

 Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – OP PPR 

Projekt „Dětské skupiny MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova“ je financován v rámci Operačního 

programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky byly čerpány na personální zajištění projektu. 

Čerpání bylo ve výši 73,00 tis. Kč, tj. 99,73 % k upravenému rozpočtu. 

 Klíč k úspěchu – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 161,70 tis. Kč zahrnovaly část přijaté neinvestiční účelové dotace ze 

státního  rozpočtu  z  kapitoly   Ministerstva  školství,   mládeže  a  tělovýchovy – spolupodíly  EU  

(50 %) a SR (50 %) na projekt „Klíč k úspěchu“ schválený v rámci Operačního programu Věda, 

výzkum a vzdělávání. Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí osobních výdajů partnera 

projektu MČ Praha 14.  

Čerpání bylo ve výši 96,74 tis. Kč, tj. 59,83 % k upravenému rozpočtu. 

 Rozvoj komunitního života na Praze 14 – OP PPR 

Projekt „Rozvoj komunitního života na Praze 14“ je financován v rámci Operačního programu 

Praha – pól růstu. Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových výdajů odborného týmu 

projektu. 

Čerpání bylo ve výši 1.437,58 tis. Kč, tj. na 95,75 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti vzdělávání – MAP – OP VVV 

Projekt „MAP Praha 14“ je financován z prostředků EU v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání. Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje projektu.  

Čerpání bylo ve výši 1.369,02 tis. Kč, tj. na 52,89 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 
Finanční prostředky ve výši 26,00 tis. Kč byly rozpočtovány a použity na výdaje oddělení 

matričního za květiny pro státoobčanské sliby a za pohoštění při svatebních obřadech.  

Navýšený rozpočet o 3,60 tis. Kč představoval vyplacené mzdové výdaje na dohody o provedení 

práce v oblasti kultury a volného času. 

Čerpání bylo ve výši 14,56 tis. Kč, tj. na 49,19 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní tělovýchovná činnost 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na mzdové výdaje v rámci dohody o provedení 

práce v oblasti sportovní činnosti. 

Čerpání bylo ve výši 1,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Program zdraví MČ Praha 14 – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 7,20 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

HMP, která byla určena na projekt „Podpora zdraví a zdravého životního stylu na MČ Praha 14“. 

Finanční prostředky byly použity na mzdové výdaje v rámci dohod o provedení práce. 

Čerpání bylo ve výši 7,25 tis. Kč, tj. na 100,69 % k upravenému rozpočtu. 

 Výkon pěstounské péče - Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 1.185,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze 

státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na pokrytí mzdových výdajů při výkonu  pěstounské péče. 

Čerpání bylo ve výši 1.137,57 tis. Kč, tj. na 96,00 % k upravenému rozpočtu. 

 Terénní práce na Praze 14 – Dotace Úřadu vlády ČR 
Finanční prostředky ve výši 743,10 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního 

rozpočtu z Úřadu vlády ČR na projekt „Terénní práce na Praze 14“. Finanční prostředky byly 

čerpány na mzdové výdaje a na školení 2 pracovnic projektu. 

Čerpání bylo ve výši 736,06 tis. Kč, tj. na 99,05 % k upravenému rozpočtu. 

 Ověření implementace sociálního bydlení – OPZ 
Projekt „Pilotní ověření implementace bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 14“ je financován 

z prostředků EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Finanční prostředky byly použity 

na mzdové výdaje projektu. 

Čerpání bylo ve výši 328,02 tis. Kč, tj. na 88,42 % k upravenému rozpočtu. 
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 Sociální práce – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 1.351,30 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze 

státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí určenou na „Výkon sociální 

práce“ Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje pracovnic OSVZ.  

Čerpání bylo ve výši 1.351,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Granty HMP v oblasti prevence kriminality – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 302,20 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

HMP. Finanční prostředky byly použity na mzdové výdaje 2 projektů – „Futsal Praha 14“ a  

„Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území MČ Praha 14“. 

Čerpání bylo ve výši 302,20 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Komunitní centrum Praha 14 – OP PPR  

Projekt „Komunitní centrum Praha 14“ je financován z prostředků EU v rámci Operačního 

programu Praha – pól růstu. Finanční prostředky byly použity na mzdové výdaje – dohody o 

provedení práce a dohody o pracovní činnosti, které byly vyplaceny v rámci projektové činnosti. 

Čerpání bylo ve výši 743,89 tis. Kč, tj. na 94,50 % k upravenému rozpočtu. 

 Příměstské letní tábory Praha 14 – OPZ  
Projekt „Příměstské letní tábory Praha 14“ je financován v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost. Projekt si klade za cíl přispět ke zlepšení sladění pracovních a rodinných 

povinností rodičů s dětmi prostřednictvím zajištění dostupné péče o jejich děti v kritickém období 

hlavních školních prázdnin. Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových výdajů 

projektu realizačního týmu. 

Čerpání bylo ve výši 176,35 tis. Kč, tj. na 83,86 % k upravenému rozpočtu. 

 Zastupitelstva obcí – Mzdové náklady 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na odměny, sociální a zdravotní pojištění a 

ostatní povinné pojištění členů Zastupitelstva městské části Praha 14. 

Čerpání bylo ve výši 6.558,20 tis. Kč, tj. na 97,26 % k upravenému rozpočtu. 

 Volby do Parlamentu ČR – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 700,90 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního 

rozpočtu z kapitoly Ministerstva financí. Finanční prostředky byly použity na mzdové náklady 

voleb, které se uskutečnily v měsíci říjnu. 

Čerpání bylo ve výši 700,76 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu. 

 Volba prezidenta republiky – Dotace SR 
Finanční prostředky ve výši 24,00 tis. Kč zahrnovaly skutečně vyplacené dohody o provedení 

práce, které byly uzavřené na razítkování obálek v měsíci prosinci v rámci přípravné fáze.  

Skutečnost byla ve výši 24,00 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bude MČ Praha 14 žádat o 

dokrytí finančních prostředků. 

 Činnost místní správy – Zaměstnanci – Mzdové náklady 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na platy zaměstnanců, sociální a zdravotní 

pojištění, ostatní osobní výdaje, odstupné a náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců Úřadu 

městské části Praha 14.  

Čerpání bylo ve výši 84.157,23 tis. Kč, tj. na 96,41 % k upravenému rozpočtu. 

 Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR 

Finanční prostředky ve výši 5.609,50 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze 

státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční prostředky byly čerpány v rámci 

výkonu sociálně právní ochrany dětí na mzdové výdaje a na školení pracovníků Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví, kteří zajišťují výkon sociálně právní ochrany dětí. 

Čerpání bylo ve výši 6.216,70 tis. Kč, tj. na 110,82 % k upravenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy – Školení a vzdělávání 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na nákup školících a vzdělávacích služeb (kurzů, 

školení, odborných stáží) pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 14. 

Čerpání bylo ve výši 356,25 tis. Kč, tj. na 90,33 % k upravenému rozpočtu. 

 Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – Dotace HMP 

Finanční prostředky ve výši 80,00 tis. Kč zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci 

z rozpočtu HMP určenou na školení v rámci zkoušek odborné způsobilosti při doplnění vzdělávání 
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úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb. v rámci zkvalitnění pracovních znalostí při výkonu správní 

činnosti úředníků ve státní správě. 

Čerpání bylo ve výši 78,74 tis. Kč, tj. na 98,43 % k upravenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy – Nákup služeb + Czech Point 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na služby informačního charakteru, např.  na 

inzerci neobsazených pracovních pozic na Úřadě městské části Praha 14, na zdravotní prohlídky, 

k úhradě nákladů Czech Pointu v rámci přístupů na Český zeměměřičský a katastrální úřad na 

základě potřeb a požadavků občanů a na projekt vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do 

Úřadu městské části Praha 14.  

Čerpání bylo ve výši 97,24 tis. Kč, tj. na 73,33 % k upravenému rozpočtu. 

 Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – Dotace OPZ 

Finanční prostředky ve výši 2.140,20 tis. Kč zahrnovaly účelovou neinvestiční dotaci ze státního 

rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Optimalizace procesů a 

profesionalizace úřadu městské části Praha 14“, který je financován v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost. Realizace projektu je stanovena od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Cílem projektu je 

posílení strategického řízení pomocí rozvoje metod kvality a vzdělávání zaměstnanců Úřadu.  

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu mzdových výdajů vč. zákonných odvodů realizačního 

týmu projektu a lektorů v rámci realizovaných školení během celého rozpočtového roku, na 

pořízení kancelářských potřeb a na občerstvení pro účastníky školení.  

Čerpání bylo ve výši 1.644,02 tis. Kč, tj. na 76,82 % k upravenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy – úsek krizového řízení 
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 1.256,50 tis. Kč a použity na pojištění městské 

části Praha 14 v rámci uzavřené pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s. 

V měsíci dubnu byla čerpána částka pojistného ve výši 1.102,50 tis. Kč, v měsíci říjnu byla částka 

pojistného čerpána ve výši 146,47 tis. Kč na základě uzavřeného dodatku č. 2 „Smlouvy“. Částka 

ve výši 296,17 tis. Kč byla koncem roku přeúčtována na zdaňovanou činnost.  

Čerpání bylo ve výši 952,79 tis. Kč, tj. na 75,83 % k upravenému rozpočtu. 

 Zaměstnanecký fond  

Finanční prostředky zahrnovaly odměny zaměstnancům Úřadu k  životnímu jubileu, při odchodu 

do důchodu, příspěvky na školné, na pracovní volno s náhradou platu ve výši 500 Kč za den a na 

penzijní připojištění. Rozpočet byl upravován čtvrtletně dle čerpání na základě zaúčtované 

skutečnosti. 

Čerpání bylo ve výši 2.532,00 tis. Kč, tj. na 100,21 % k upravenému rozpočtu. 

 Pojištění funkčně nespecifikované  

Finanční prostředky ve výši 8,00 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci pokrytí pojistného  pro 10 

osob vykonávajících činnost ve veřejné službě. 

K čerpání nedošlo. Byla využita neinvestiční účelová dotace z Úřadu práce ČR.  

 Krytí pojistného související s veřejnou službou – Dotace Úřadu práce  

Finanční prostředky zahrnovaly účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Úřadu práce 

ČR na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou. 

Čerpání bylo ve výši 8,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní činnosti jinde nezařazené 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na paušály členům Zastupitelstva městské části 

Praha 14. 

Čerpání bylo ve výši 23,25 tis. Kč, tj. na 46,50 % ke schválenému rozpočtu. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 111.124,22 tis. Kč, tj. na 95,59 % k upravenému rozpočtu.  

 

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

 

 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity např. k úhradě plateb za vodné, stočné a 

elektrickou energii pro objekt Na Obrátce E332, dále pro kavárnu a pítko v  parku Pilská, na 

znalecké posudky, na úhradu za vyklizení zahrádky na havarijní opravu vodovodu v Borské ulici, 



40 

 

na odečty a rozúčtování nákladů za provoz v Broumarské ulici, geometrický plán na dělení 

pozemku v k. ú. Kyje, na zabezpečení a zpřístupnění Fejkovy cihelny (Bílý kůň), na vytýčení 

cyklotrasy u Rokytky, na aktualizaci posudku pro směnu s Centrem kámen, na ocenění přístřešku 

Centra kámen a byly zaměřeny polohy vrat v ul. Morušová.  

Čerpání bylo ve výši 407,07 tis. Kč, tj. na 75,11 % k upravenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradě kolků na vklady do katastru 

nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva, věcná břemena).  

Čerpání bylo ve výši 7,00 tis. Kč, tj. na 87,50 % k upravenému rozpočtu. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 414,07 tis. Kč, tj. na 75,29 % k upravenému rozpočtu.   

 

 

PRAHA 14 KULTURNÍ  

 

 Zájmová činnost v kultuře  

Finanční prostředky představovaly čerpání neinvestičního příspěvku na provozní a mzdové 

náklady, který byl pravidelně měsíčně zasílán zřízené příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní na 

její činnost. Hlavní náplní organizace je posilování role kultury jako klíčového nástroje pro 

zvýšení kvality života obyvatel MČ Praha 14 a s tím související rozvoj kulturní infrastruktury a 

realizace uměleckých, volnočasových, společenských a sportovních aktivit. Záměrem činnosti 

Prahy 14 kulturní je tedy aktivní zapojení obyvatel, místních neziskových organizací či komunit 

do uvedených aktivit ve veřejném prostoru v oblasti kulturní, sportovní a volnočasové.  

Čerpání bylo ve výši 9.125,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu. 

 Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 – OP PPR 

Finanční prostředky ve výši 4.992,80 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci v rámci 

Operačního programu Praha – pól růstu „Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a 

Kyje)“.  Zbylá část finančních prostředků nebyla MČ Praha 14 zaslána. 

Čerpání bylo ve výši 2.648,65 tis. Kč, tj. na 53,05 % k upravenému rozpočtu. 

Čerpání organizace bylo celkem ve výši 11.773,65 tis. Kč, tj. na 83,40 % k upravenému rozpočtu. 

 

 

Závěr: 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo na svém jednání dne 13. 12. 2016 usnesením č. 

61/ZMČ/2016 návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017. 

 

 

Běžné výdaje MČ Praha 14 roku 2017 byly čerpány ve výši 277.345,54 tis. Kč, tj. na 123,12 % 

vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 87,47 % k upravenému rozpočtu.  

Schválený rozpočet činil 225.257,60 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 317.066,50 tis. Kč.            
 

 

Kapitálové výdaje MČ Praha 14 roku 2017 byly čerpány ve výši 149.028,01 tis. Kč, tj. na 115,68 % ke 

schválenému rozpočtu a na 66,90 % k upravenému rozpočtu. 

Schválený rozpočet činil 128.830,00 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 222.769,60 tis. Kč.                                                                                                    

 

 

 

Celkově výdaje MČ Praha 14 roku 2017 byly čerpány ve výši 426.373,55 tis. Kč, tj. na 

120,41 % ke schválenému rozpočtu a na 78,98 % k upravenému rozpočtu. 

Schválený rozpočet činil 354.087,60 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 539.836,10 tis. Kč. 
 

 

 

 


