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KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 

ZA ROK 2015 
 

 

 

 

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 
 

 Vnitřní obchod 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na služby spojené se stavěním stánků na 

farmářských trzích firmou SP Černý Most s. r. o. na základě řádně uzavřené smlouvy. 

Čerpání bylo ve výši 450,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu. 

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

zlepšování životního prostředí naší městské části.   

Čerpání bylo ve výši 132,78 tis. Kč, tj. na 88,52 % k upravenému rozpočtu. 

 Výroba a instalace vodočetných latí – Dotace HMP 
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci od HMP rozpočtovanou ve výši 

49,00 tis. Kč. Na základě plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 79 odst. 2 písm. g) 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) byl zhotoven hlásný 

profil v povodí říčky Rokytka na území MČ Praha 14 na vodním toku Čihadla. Zhotovitelem 

hlásného profilu byla organizace Lesy hl. m. Prahy. 

Čerpání bylo ve výši 48,81 tis. Kč, tj. na 99,61 % k upravenému rozpočtu.  

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

seniory. Během roku byly provedeny revize elektrických rozvodů, revize přenosných hasicích 

přístrojů, byly provedeny tlakové zkoušky požárního vodovodu a zajištěna požární ochrana. 

Revize probíhaly dle termínů na základě platných zákonů. 

Čerpání bylo ve výši 19,73 tis. Kč, tj. na 98,65 % 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 bylo závislé od vzniklé situace. 

K čerpání nedošlo. 

 Činnost místní správy – Provoz Úřadu          

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

městské části Praha 14. Nižší čerpání během celého roku bylo způsobeno rozpočtovým 

provizoriem, kdy docházelo k proplácení jen nezbytně nutných výdajů, též nedošlo k mimořádným 

opravám a havarijním stavům v rámci Úřadu. Úspora byla zaznamenána za dobře nastavené 

smlouvy za odběr energií, nedocházelo k  úhradám vysokých nedoplatků při vyúčtování elektřiny, 

plynu a nájemného. Největší úspora finančních prostředků se projevila na položce Nákup služeb. 

Čerpání bylo ve výši 13.950,97 tis. Kč, tj. na 93,25 % k upravenému rozpočtu. 

 Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR 

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 446,90 tis. Kč z rozpočtu 

Ministerstva práce a sociálních věcí, která byla určena na provozní náklady pracovnic Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví pro zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí.  

Dotace byla čerpána průběžně dle potřeb odboru.   

Čerpání bylo ve výši 443,22 tis. Kč, tj. na 99,18 % k upravenému rozpočtu. 

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

Rozpočet byl upravován během celého roku na základě zaúčtované skutečnosti.   

Čerpání bylo ve výši 1.862,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 16.908,01 tis. Kč, tj. na 94,09 % k upravenému rozpočtu. 
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KANCELÁŘ STAROSTY 

 

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

výdaje spojené s propagací Farmářských trhů. 

K čerpání nedošlo. 

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

společenských akcí pořádaných pro občany naší městské části.  

Byly uskutečněny vernisáže výstav v Galerii 14. Proběhlo společenské odpoledne pro jubilanty, 

recitační přehlídka žáků základních škol „Pražské poetické setkání“, výtvarná soutěž „Já a můj 

obvod“, „Ples MČ Praha 14 a Policie ČR“. Byly předány dárkové balíčky pro seniory starší 90-ti 

let, dárky pro miminka na „Vítání občánků“ a bylo provedeno ladění klavíru v Galerii 14. Proběhl 

pietní akt při příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války a pietní akt při příležitosti ukončení 

I. světové války. Proběhla akce „STOP ZEVLING“. 

Čerpání bylo ve výši 449,89 tis. Kč, tj. na 93,40 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – VHP 
Finanční prostředky ve výši 271,50 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace HMP ve 

výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 

zařízení, kterou MČ Praha 14 obdržela v posledním čtvrtletí roku 2015 za období 1. – 3. čtvrtletí 

2015. Z dotace, která je účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast, byly 

uhrazeny koncerty komorní hudby, uhrazeny částečné  náklady akce „Ples MČ Praha 14 a Policie 

ČR“, proběhlo velikonoční a vánoční posezení pro tělesně postižené občany, pořízeny pamětní 

medaile pro miminka v rámci akce „Vítání občánků“ a v prosinci byly uskutečněny akce 

„Mikulášská“ a „Andělské vánoční zvonění“.   

Čerpání bylo ve výši 271,48 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu. 

 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravu pomníčku padlým ve II. světové 

válce, který je umístěn na rohu ulic Sklenská a Metujská v Praze 9-Kyjích.  

Čerpání bylo ve výši 18,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

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

určenou na údržbu plastik na naší městské části. Bylo provedeno očištění kovové plastiky, 

přespárování dlažby, ošetření trhlin a povrchu plastiky ženy od autora O. Sukupa. Plastika je 

umístěna v prostorách zahrady hloubětínského zámečku. 

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

 Využití volného času dětí a mládeže 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na občerstvení účastníků „Vítání cykloobčánků“.  

Čerpání bylo ve výši 0,31 tis. Kč, tj. na 51,67 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní zájmová činnost a rekreace 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na akci „Psí školka 2015“ a „Pestival 2015“. 

Byly hrazeny náklady na propagaci a technické zajištění akcí a pořízen drobný materiál.    

Čerpání bylo ve výši 55,44 tis. Kč, tj. na 99,00 % ke schválenému rozpočtu. 

 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na publicitu akce „Den zdraví 2015“. V rámci 

kampaně „Rakovina prsu“ byly uhrazeny faktury za grafické zpracování a tisk plakátů a letáků. 

Čerpání bylo ve výši 9,67 tis. Kč, tj. na 96,70 % ke schválenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady měsíčníku pro občany naší městské 

části „ČTR-NÁC-TKA“.  

Čerpání bylo ve výši 3.207,24 tis. Kč, tj. na 94,33 % ke schválenému rozpočtu. 
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 Ostatní tělovýchovná činnost 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zakoupení triček s potiskem loga městské 

části Praha 14 při pořádání sportovních akcí.  

Čerpání bylo ve výši 24,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní tělovýchovná činnost – VHP 

Finanční prostředky ve výši 141,70 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace HMP ve 

výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 

zařízení, kterou MČ Praha 14 obdržela v posledním čtvrtletí roku 2015 za období 1. – 3. čtvrtletí 

2015. Z dotace, která je účelově určena na sport, byly uhrazeny náklady na pořádání sportovních 

akcí pro občany naší městské části. Byl uskutečněn turnaj ve stolním tenisu pro dospělé a pro žáky 

ZŠ, dětské rybářské závody, turnaj v tenisu pro dospělé, turnaj v nohejbalu, turnaj v malé kopané, 

turnaj v bowlingu, Olympiáda seniorů, závody na koloběžkách a kolečkových bruslích a 

„Cyklozvonění“. Byly pořízeny poháry na turnaje v tenisu, v bowlingu, nohejbale a malé kopané o 

pohár starosty MČ Praha 14, medaile a cukrovinky na akci „Dětské plavecké závody“ a drobné 

dárky na turistický pochod „14 km kolem Prahy 14“. 

Čerpání bylo ve výši 126,65 tis. Kč, tj. na 89,38 % k upravenému rozpočtu. 

 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 
Finanční prostředky oddělení územního rozvoje byly rozpočtovány ve výši 400,00 tis. Kč na 

rozvoj obce formou regenerace veřejného prostranství, revitalizací zeleně řešením dopravy v klidu 

a založením nových prostor pro volnočasové aktivity na území k. ú. Černý Most. Zařazené a 

schválené akce nebyly realizovány, protože docházelo ke změnám ve vlastnictví k dotčeným 

pozemkům a stavbám, které měly být zahrnuty do předprojektové přípravy.  

K čerpání nedošlo. Částka byla přesunuta do Fondu rezerv a rozvoje.  

 Chráněné části přírody 
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 20,00 tis. Kč na výrobu, dopravu a opravu 

informačních tabulí Naučné stezky Praha 14.  

K čerpání nedošlo. 

 Ekologická výchova a osvěta 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady ekologické kampaně akce „Den 

Země na Praze 14“ a s tím souvisejících dalších ekologických aktivit. Jednalo se o technické 

zajištění akce, publicitu, přednášky, občerstvení, nákup spotřebního a propagačního materiálu. 

Městská část Praha 14 obdržela od Play Games a.s. finanční dar na zajištění aktivit v rámci 

kampaně „Den Země“ ve výši 50,00 tis. Kč. Proběhla také úklidová akce „Za čistou Jahodnici“.  

Čerpání bylo ve výši 70,35 tis. Kč, tj. na 95,84 % k upravenému rozpočtu. 

 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na kampaň akce „Setkání kultur“.   

Čerpání bylo ve výši 4,84 tis. Kč, tj. na 96,80 % ke schválenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy  

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady při zajištění akcí se zapojením 

veřejnosti. Bylo čerpáno na grafické zpracování a tisk letáků, občerstvení a pořízení drobného 

materiálu k zajištění akcí se zapojením veřejnosti např. „Veřejné fórum“, „Veřejné projednání 

změny trasy linky č. 186“, „Dětské fórum“, anketa Prahy 14, „Sídliště, jak dál?“, „Sousedské 

setkání na Jahodnici“ a veřejné projednání revitalizace náměstí Zdeňky Braunové. Byl uhrazen 

roční poplatek do Asociace měst pro cyklisty a poplatek za účast v soutěži „Do práce na kole“. 

Byly zpracovány podklady k workshopu aktualizace Strategie kultury, sportu a volného času na 

Praze 14. 

Čerpání bylo ve výši 259,17 tis. Kč, tj. na 66,95 % k upravenému rozpočtu. 

 Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi 

Finanční prostředky ve výši 775,90 tis. Kč zahrnovaly 5. splátku neinvestiční účelové dotace ze 

státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva vnitra na projekt financovaný v rámci Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Skutečná výše dotace byla proúčtována dle metodiky 

MHMP do financování  minulých let. 

Rozpočet byl upraven ve výši 775,90 tis. Kč. 
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 Činnost místní správy – úsek krizového řízení 
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 1.000,00 tis. Kč na pojištění majetku MČ Praha 14 

v rámci uzavřené pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. Faktura za pojištění 

byla uhrazena v měsíci dubnu ve výši 982,50 tis. Kč.   

Částka ve výši 410,20 tis. Kč byla přeúčtována na zdaňovanou činnost.  

Čerpání bylo ve výši 572,30 tis. Kč, tj. na 58,25 % k upravenému rozpočtu.                                                    

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 5.080,54 tis. Kč, tj. na 76,07 % k upravenému  rozpočtu. 

 

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 

 

 Podpora podnikání - SMART i. e. 
Finanční prostředky zahrnovaly zbylou část dotace roku 2014 ve výši 3,40 tis. Kč, která byla 

převedena 4. rozpočtovým opatřením na rok 2015 usnesením Rady městské části Praha 14 č. 176 

ze dne 30. 3. 2015. V průběhu roku obdržela MČ Praha 14 další finanční prostředky ve výši 

840,90 tis. Kč k financování výdajů projektu na podporu začínajících podnikatelů v regionu - 

SMART i. e. Projekt byl realizován od července roku 2012 do prosince roku 2014. V měsíci lednu 

roku 2015 byl dokončen závěrečnou zprávou a zúčtováním odměny manažerky projektu. Finanční 

prostředky projektu byly plně vyčerpány a dle metodiky MHMP přeúčtovány do účetního období 

příslušného roku. 

Rozpočet byl upraven ve výši 844,30 tis. Kč.  

 Základní školy 

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

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

Čerpání bylo ve výši 157,75 tis. Kč, tj. na 78,88 % ke schválenému rozpočtu. Bylo zcela závislé 

na požadavcích základních škol. 

 Zdravé město Praha 2015 - Dotace HMP 
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci od HMP ve výši 24,00 tis. Kč 

určenou k financování projektů specifické primární prevence Zdravé město Praha 2015 - I. 

program - pro školy a školská zařízení. MČ Praha 14 obdržela výše uvedené finanční prostředky 

na projekt pro ZŠ Bří Venclíků „Zážitkový adaptační výjezd 6. ročníku“.  

Čerpání bylo ve výši 24,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.  

 Podpora žákům ZŠ na Praze 14 - OPPA 
Finanční prostředky projektu z Operačního programu Praha - Adaptabilita byly 4. rozpočtovým 

opatřením ze dne 30. 3. 2015 převedeny z rozpočtu roku 2014 do rozpočtu roku 2015.  

Projekt byl realizován do 28. 2. 2015. Způsobilé výdaje projektu zahrnovaly nákup kancelářského 

materiálu a poradenské služby. HMP byly vráceny finanční prostředky ve výši 17.117,87 Kč, které 

nebyly využity na realizaci projektu.  

Čerpání bylo ve výši 153,86 tis. Kč, tj. na 99,97 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní tělovýchovná činnost – VHP 

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace rozpočtu HMP ve výši 50 % 

odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na sport. 

Finanční prostředky byly čerpány na sportovní akce odboru a třech neziskových organizací. Bylo 

uskutečněno plavání, kurz sebeobrany a „Jump park“. 

Čerpání bylo ve výši 61,40 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.  

 Využití volného času dětí a mládeže 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na akce v rámci využití volného času dětí a 

mládeže. Byly uhrazeny ceny do soutěže v rámci Kurzů první pomoci pro děti z naší městské části 

a ceny do soutěže Antifetfest. 

Čerpání bylo ve výši 8,35 tis. Kč, tj. na 83,50 % ke schválenému rozpočtu. 

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

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

Čerpání bylo ve výši 492,46 tis. Kč, tj. na 75,76 % ke schválenému rozpočtu. 
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 Protidrogová prevence na místní úrovni - Dotace HMP 

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci od HMP ve výši 50,00 tis. Kč 

určenou na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni.  

Čerpání bylo ve výši 50,00 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. Usnesením Rady městské části Prahy 14 č. 17/RMČ/2015 bylo schváleno 

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 261,30 tis. Kč, tj. na 89,18 % k upravenému rozpočtu. 

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

příbuzných. Výše čerpání ovlivňují případy náhlých úmrtí. Na základě podaných žádostí na 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR byly náklady vráceny zpět do rozpočtu MČ Praha 14 

prostřednictvím hl. m. Prahy. 

Čerpání bylo ve výši 39,91 tis. Kč, tj. na 65,00 % k upravenému rozpočtu.   

 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na drobné výdaje základních potřeb pro výkon 

v rámci sociálně právní ochrany dětí. Čerpání paragrafu se odvíjí od vzniklé skutečnosti. 

Čerpání bylo ve výši 0,23 tis. Kč, tj. na 23,00 % ke schválenému rozpočtu. 

 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 10,00 tis. Kč a použity k pořízení drobných dárků 

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

K čerpání nedošlo. V průběhu 2. pololetí byly náklady přeúčtovány na dotaci ze státního rozpočtu 

a hrazeny z dotačního titulu.  

 Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR 

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 10,00 tis. Kč ze státního 

rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Byly použity k pořízení drobných dárků dětem do 

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

Čerpání bylo ve výši 8,17 tis. Kč, tj. na 81,70 % k upravenému rozpočtu. 

 Výkon pěstounské péče - Dotace Úřadu práce ČR 
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu Úřadu práce ČR 

na výkon pěstounské péče. Dotace byla čerpána v rozsahu nezbytném pro krytí nákladů spojených 

s poskytováním služeb pěstounským rodinám, se kterými má Úřad městské části Praha 14 

uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče a to za splnění zásad efektivně vynaložených 

finančních prostředků v rámci potřeb v pěstounských rodinách. V roce 2015 byly mapovány 

potřeby pěstounských rodin v rámci plnění práv a povinností, které vyplynuly z dohody o výkonu 

pěstounské péče. Na základě těchto zjištění byly jednotlivé služby průběžně zaváděny a nabízeny. 

Čerpání bylo ve výši 943,74 tis. Kč, tj. na 31,13 % k upravenému rozpočtu.  

Nevyčerpané dotační prostředky byly převedeny 4. úpravou rozpočtu ze dne 22. 3. 2016 do 

rozpočtu roku 2016. 

 Setkání kultur - Dotace HMP 
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ve výši 50,00 tis. Kč z rozpočtu 

HMP určenou na výdaje v rámci kulturní akce „Setkání kultur“ na území MČ Praha 14. 

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

 Informovanost cizinců žijících na MČ P14 – Dotace HMP 
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ve výši 45,00 tis. Kč z rozpočtu 

HMP určenou na realizaci projektu v rámci grantového řízení Podpory aktivit integrace cizinců na 

území hl. m. Prahy pro rok 2015. Přidělené finanční prostředky na projekt s názvem „Zvýšení 

informovanosti cizinců na území MČ Praha 14“ nebyly využity z důvodu nedostačující výše 

poskytnuté dotace. 

K čerpání nedošlo. Rozpočtovaná částka bude v rámci finančního vypořádání za rok 2015 vrácena 

na účet HMP. 
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 Zajištění bydlení pro azylanty - Dotace SR 
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ve výši 275,00 tis. Kč ze státního 

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

nájemného. 

Čerpání bylo ve výši 275,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Integrace cizinců na MČ Praha 14 - Dotace SR 
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 822,90 tis. Kč ze státního 

rozpočtu Ministerstva vnitra určenou na projekt Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015.   

Čerpání bylo ve výši 780,05 tis. Kč, tj. na 94,79 % k upravenému rozpočtu.  

 Terénní práce - Dotace SR 
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 5,00 tis. Kč ze státního 

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

rozpočtovány k úhradám klientům v tíživé životní situaci v případě ztráty dokladů.  

K čerpání nedošlo. V rámci finančního vypořádání byly nevyčerpané finančního prostředky 

vráceny do státního 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. Byly hrazeny náklady v rámci akce „Setkání kultur“ a kulturní program pro děti 

z Broumarské ulice. Finanční prostředky paragrafu byly použity rovněž na spoluúčast projektu 

„Integrace cizinců na MČ Praha 14“. 

Čerpání bylo ve výši 129,86 tis. Kč, tj. na 92,76 % k upravenému rozpočtu. 

 Osobní asistence a pečovatelská služba 
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 2.800,00 tis. Kč na příspěvek Oblastnímu spolku 

Českého červeného kříže, který pro městskou část zajišťuje pečovatelskou službu.  

Byla provedena záměna zdrojů krytí z důvodu obdržení dotace HMP „Integrovaný sociální 

systém“ ve výši 2.200,00 tis. Kč a použita dotace HMP ve výši 50 % z obdrženého odvodu z 

výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví 

a sociální oblast ve výši 600,00 tis. Kč. 

Původně rozpočtovaná částka ve výši 2.800,00 tis. Kč byla vrácena do Rezervy ÚMČ Praha 14.   

 Integrovaný sociální systém - Dotace HMP 
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 2.200,00 tis. Kč 

z rozpočtu HMP určenou na projekt Integrovaný sociální systém, ze které byly hrazeny náklady na 

provoz pečovatelské služby Oblastního spolku Českého červeného kříže. Platby byly rozděleny do 

čtvrtletních záloh a ošetřeny dodatkem č. 25 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské služby.  

Čerpání bylo ve výši 2.200,00  tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP 
Finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace HMP ve 

výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, 

kterou MČ Praha 14 obdržela v průběhu roku 2014. Z dotace, která byla účelově určena na 

kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast, byl uhrazen příspěvek na provoz 1. čtvrtletí 

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže. 

Čerpání bylo ve výši 600,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Denní stacionáře a centra denní pomoci 
Finanční prostředky zahrnovaly nevratný příspěvek ve výši 400,00 tis. Kč Oblastnímu spolku 

Českého červeného kříže klientům Domu pro seniory v  Bojčenkově ulici č.p. 1099 v Praze 9 - 

Černém Mostě s trvalým bydlištěm na městské části Praha 14. Příspěvky byly poskytovány na 

základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 14 a OS ČČK. 

Čerpání bylo ve výši 375,57 tis. Kč, tj. na 93,89 % ke schválenému rozpočtu. 

 Integrovaný sociální systém - Dotace HMP 
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 300,00 tis. Kč z rozpočtu 

HMP určené na projekt Integrovaný sociální systém. Byly hrazeny náklady Oblastnímu spolku 

Českého červeného kříže v rámci pečovatelské služby pro klienty Domu pro seniory v  

Bojčenkově ulici č. p. 1099 v Praze 9 - Černém Mostě. 

Čerpání bylo ve výši 300,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 
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 Plánování sociálních služeb na lokální úrovni – Dotace HMP 

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 134,50 tis. Kč z rozpočtu 

HMP určenou na 2 projekty: 

1. Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší ve výši 84,50 tis. Kč 

2. Mapování bezbariérovosti na lokální úrovni ve výši 50,00 tis. Kč. 

Čerpání bylo ve výši 134,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 30,00 tis. Kč na  doplatky za služby pro seniory, 

kteří jsou dočasně umístěni v domovech důchodců.   

K čerpání nedošlo, bylo závislé od vzniklé situace. 

 Granty HMP v oblasti  prevence kriminality – Dotace HMP 

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci v celkové výši 224,00 tis. Kč 

z rozpočtu HMP určenou na 3 projekty: 

1. Box Plechárna Praha - na zakoupení sportovních potřeb a na odměny 2 trenérům ve výši 

59,00 tis. Kč 

2. Praha 14 bezpečně online ve výši 86,00 tis. Kč 

3. Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14 ve výši 

79,00 tis. Kč. 

Čerpání bylo ve výši 206,40 tis. Kč, tj. na 92,14 % k upravenému rozpočtu.  

Nebyl dočerpán projekt „Box Plechárna Praha“ z důvodu posunutí lhůty začátku realizace projektu 

v souvislosti s hledáním náhradních prostor – objekt „Plechárna“ byl otevřen v pozdějším termínu 

než bylo plánováno.  

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

uhrazeny náklady na víkendové pobyty a pobyt na letním táboře. Finanční prostředky byly rovněž 

využity ke spoluúčasti k projektům „Box Plechárna Praha“, Street Work a Fun“ a „Praha 14 – 

bezpečně online“. 

Čerpání bylo ve výši 233,72 tis. Kč, tj. na 86,56 % k upravenému rozpočtu. 

 Prevence kriminality – Dotace SR 

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ve výši 311,00 tis. Kč ze státního 

rozpočtu z Ministerstva vnitra určenou na projekt Prevence kriminality. Finanční prostředky byly 

využity na náklady projektu „Street Work a Fun“. Fakturace byla zcela v kompetenci uzavřené 

smlouvy mezi MČ Praha 14 a Jahodou o. p. s.  

Čerpání bylo ve výši 146,60 tis. Kč, tj. na 47,14 % k upravenému rozpočtu.  

Nedočerpání finančních prostředků v rámci projektu především v oblasti odměn a vzdělávání bylo 

způsobeno zkrácením projektu o celou třetinu oproti původnímu záměru.  

 Terénní programy 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v rámci spoluúčasti k projektům „Podpora 

informovanosti občanů a o sociálních službách“, „Mobilní sociální služba a terénní program pro 

osoby bez přístřeší na MČ Praha 14“ a „Mapování přístupnosti a bariér“.  

Čerpání bylo ve výši 29,87 tis. Kč, tj. na 87,85 % k upravenému rozpočtu.   

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

zdravotně postižené, na služby tlumočnické, zájezdy a kulturní akce. 

Čerpání bylo ve výši 25,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.                                                                           

 Ostatní záležitosti sociálních věcí 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady v rámci pořádání konferencí a 

odborných seminářů za účelem dobré praxe v působnosti odboru.    

Čerpání bylo ve výši 57,39 tis. Kč, tj. na 95,65 % ke schválenému rozpočtu. 

 Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR 
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 16,40 tis. Kč ze státního 

rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Byly použity na vyžádané zdravotní prohlídky 

dětí v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.   

Čerpání bylo ve výši 13,95 tis. Kč, tj. na 85,06 % k upravenému rozpočtu. 
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 Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR 
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 398,70 tis. Kč ze státního 

rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Byly použity v rámci výkonu sociálně právní 

ochrany dětí na úhrady odborných konzultací v oboru psychologie, supervize a tlumočení.  

Čerpání bylo ve výši 398,68 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy - Rezerva 
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu ve výši 250,00 tis. Kč, která byla určena 

na kofinancování nových projektů a k rozšíření stávajících aktivit. Z rezervy byly finanční 

prostředky ve výši 50,00 tis. Kč úpravou rozpočtu přesunuty k posílení akce „Setkání kultur“, na 

předfinancování projektu „Bezdomovectví – terénní program“ ve výši 100,00 tis. Kč a na 

spoluúčast k projektu „Integrace cizinců na území MČ Praha 14“ ve výši 50,00 tis. Kč.   

Rozpočet byl upraven na výši 50,00 tis. Kč. 

 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 

Finanční prostředky zahrnovaly spoluúčast projektu „Active Citizenship: Enhancing Political 

Participation of Migrant Youth (ACCESS) – v překladu do českého jazyka Občanská 

angažovanost – posílení politické účasti mladých migrantů (nebo: Podpora politické participace 

migrantské mládeže). 

Čerpání bylo ve výši 55,58 tis. Kč, tj. na 99,25 % k upravenému rozpočtu. 

 Zajištění bydlení pro azylanty - vratka dotace SR 

Finanční prostředky ve výši 45,00 tis. Kč zahrnovaly vratku části dotačních finančních prostředků 

ze státního rozpočtu z důvodu ukončení nájemní smlouvy jednoho z azylantů. 

 Podpora žákům ZŠ na Praze 14 - vratka dotace 

Finanční prostředky ve výši 17,12 tis. Kč zahrnovaly vratku dotačních prostředků HMP, které 

nebyly využity na realizaci projektu.  

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 8.276,06 tis. Kč, tj. na 69,48 % k upravenému rozpočtu. 

 

 

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ 

 

 Dotační řízení na rok 2015 

Finanční prostředky ve výši 3.700,00 tis. Kč zahrnovaly rozpočtované dotační prostředky 

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

prospěšnou činnost v oblasti sociální a v oblasti sportovní, kulturní a volnočasových aktivit. 

Poskytnutí dotačních prostředků navrhují členové příslušných komisí. Tyto dotační prostředky 

jsou schvalovány Zastupitelstvem městské části Praha 14.   

Záměnou zdrojového krytí použitím neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu VHP 

a jiných technických herních zařízení byla rozpočtovaná částka uspořena a přesunuta do FRR.  

 Ostatní tělovýchovná činnost - VHP - Rezerva 

Finanční prostředky zahrnovaly nedočerpanou převedenou částku neinvestiční účelové dotace 

HMP ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných herních 

technických zařízení, kterou MČ Praha 14 obdržela v průběhu roku 2014 a část výše neinvestiční 

účelové dotace HMP z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení za 1.-3. čtvrtletí 2015, kterou MČ Praha 14 obdržela v měsíci listopadu. Dotace je 

účelově určena na sport a na činnost nestátních neziskových organizací v rámci podpory sportovní 

činnosti mládeže v nestátních tělovýchovných jednotách. 

V průběhu 2. čtvrtletí byly dotační finanční prostředky postupně odčerpávány na schválené 

dotační prostředky jednotlivým organizacím a ve 4. čtvrtletí byla provedena záměna zdrojů krytí u 

Odboru kanceláře starosty a u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v oblasti sportovní činnosti. 

Odbor investiční využil dotaci na zpracování projektové dokumentace k vybudování sportoviště v 

„parčíku Splavná“.  

Záměnou zdrojů krytí finančních prostředků městská část Praha 14 uspořila ve svém rozpočtu část 

finančních prostředků. 

Rozpočet byl upraven ve výši 11.472,60 tis. Kč. 
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 Ostatní tělovýchovná činnost - VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 

zařízení např. veřejně prospěšným organizacím  SK Neptun Praha, TJ Sokol Hloubětín, FC King, 

Rehafit, TJ Kyje, Zajíček na koni, R-Team, SK Kamiwaze Karate, Octopus a Rugby Club a 

fyzickým osobám pí. Haně Hanušové na Stepařskou přehlídku, pí. Kamile Šebíkové na 

Mistrovství ČR v aerobicu, p. Zábranskému na Florbalový turnaj a p. Suchému na mezinárodní 

turnaj ve florbale na invalidních elektrických vozících. 

Na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 177 ze dne 30. 3. 2015 byl poskytnut finanční 

dar ve výši 10,00 tis. Kč spolku BON-HER BEACH na krytí nákladů beachvolejbalových turnajů. 

Čerpání bylo ve výši 720,07 tis. Kč, tj. na 99,80 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti kultury - VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 

zařízení např. organizacím Jahoda o.p.s., Pestrá společnost o.p.s, TJ Sokol Jahodnice nebo spolek 

Octopus.  

Čerpání bylo ve výši 199,96 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 

zařízení na poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje na 

realizaci kulturní akce „Staročeský jarmark“ na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 

170 ze dne 30. 3. 2015. 

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

 Využití volného času dětí a mládeže - VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 

zařízení např. spolkům YMCA, Jahoda o.p.s., TJ Sokol Jahodnice, JUNÁK, 93. Pionýr z.s., 

Neposeda z.ú., Dům dětí a mládeže, Veselý čertík.  

Čerpání bylo ve výši 175,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní zájmová činnost a rekreace 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnutý finanční příspěvek občanskému sdružení Český svaz 

včelařů, o.s. městská organizace Praha, Základní organizace Dolní Počernice na základě usnesení 

Rady městské části Praha 14 č. 279 ze dne 25. 5. 2015. 

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

 Ostatní zájmová činnost a rekreace - VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 

zařízení spolkům Kristýnka  a Člověk a pes, příspěvkovým organizacím Lesy hl. m. Prahy, ZŠ 

Gen. Janouška a ZŠ Šimanovská. 

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky ve výši 30,50 tis. Kč z neinvestiční 

účelové dotace rozpočtu HMP ve výši 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických herních zařízení na poskytnutí finančního daru Domu dětí a mládeže Praha 9 pro 

účely projektu „Žákovské zastupitelstvo na Praze 14 v roce 2015“ na základě usnesení Rady 

městské části Praha 14 č. 169 ze dne 30. 3. 2015. 

Čerpání bylo ve výši 83,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Hospice - VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

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

zařízení obecně prospěšné společnosti TŘI na odlehčovací služby sociálního charakteru - Hospic 

Dobrého Pastýře Čerčany. 

Čerpání bylo ve výši 20,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 
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 Odborné sociální poradenství - VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace  

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

zařízení spolkům APLA, ACORUS a Organizaci pro pomoc uprchlíkům. 

Čerpání bylo ve výši 139,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Sociální rehabilitace - VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

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

zařízení obecně prospěšné společnosti Roska. 

Čerpání bylo ve výši 24,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Osobní asistence a pečovatelská služba - VHP - Rezerva 

Finanční prostředky zahrnovaly nedočerpanou převedenou částku neinvestiční účelové dotace 

HMP ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení, kterou MČ Praha 14 obdržela v průběhu roku 2014 a část výše neinvestiční 

účelové dotace HMP z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení za 1.-3. čtvrtletí 2015, kterou MČ Praha 14 obdržela v měsíci listopadu. Dotace je 

účelově určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.   

Z dotace byly přesunuty finanční prostředky ve výši 181,00 tis. Kč na Odbor řízení ekonomiky a 

školství - oddělení školství a byly použity k financování map 6 základních škol firmou SCIO.  

Z dotace byly přesunuty finanční prostředky ve výši 600,00 tis. Kč na Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví k úhradě příspěvku na provoz 1. čtvrtletí OS ČČK. 

V průběhu 2.-4. čtvrtletí 2015 byly další finanční prostředky postupně odčerpávány na schválené 

dotační prostředky jednotlivým organizacím.  

Ve 4. čtvrtletí byla provedena záměna zdrojů krytí ve výši 107,90 tis. Kč u Odboru kanceláře 

starosty v oblasti kultury a zájmové činnosti občanů. Odbor investiční využil dotaci ve výši 

3.591,10 tis. Kč na financování investiční akce „Rekonstrukce ZTI MŠ Vybíralova č.p. 967, 968“. 

Záměnou zdrojů krytí finančních prostředků městská část Praha 14 uspořila ve svém rozpočtu část 

finančních prostředků. 

Rozpočet byl upraven ve výši 962,00 tis. Kč.  

 Osobní asistence a pečovatelská služba -VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

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

zařízení spolkům Hewer, Fosa a Asistence, obecně prospěšné společnosti Diakonie církve 

bratrské, pí. Marii Mádlové a pí. Aleně Zoulkové na osobní asistenci. 

Čerpání bylo ve výši 162,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Chráněné bydlení - VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

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

zařízení  Diakoni církve bratrské. 

Čerpání bylo ve výši 88,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Týdenní stacionáře – VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

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

zařízení obecně prospěšné společnosti Handicap centrum srdce. 

Čerpání bylo ve výši 7,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Denní stacionáře a centra denních služeb - VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

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

zařízení Diakonii církve bratrské, spolku Neposeda a ústavu Sdružení na pomoc dětem 

s handicapy. 

Čerpání bylo ve výši 285,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 
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 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - VHP 

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

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

zařízení spolku YMCA - Mateřské centrum Klubíčko, spolku Hestia a Střep a ústavu Sdružení na 

pomoc dětem s handicapy. 

Čerpání bylo ve výši 209,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Azylové domy, denní centra a noclehárny - VHP 

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

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

zařízení Oblastnímu spolku Českého červeného kříže a Středisku křesťanské pomoci. 

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

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - VHP 

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

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

zařízení ústavu Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. Neposeda a obecně prospěšné 

společnosti Jahoda. 

Čerpání bylo ve výši 696,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Terénní programy - VHP 
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

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

zařízení z.ú. Neposeda a obecně prospěšné společnosti Jahoda. 

Čerpání bylo ve výši 310,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - VHP 

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté dotační prostředky z neinvestiční účelové dotace 

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

zařízení spolkům Okamžik, Počin, a Česká unie neslyšících, z.ú. Neposeda, obecně prospěšné 

organizaci FOSA a církevní organizaci Farní charita Praha 14. 

Čerpání bylo ve výši 286,87 tis. Kč, tj. na 98,92 % k upravenému rozpočtu. 

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

Čerpání bylo ve výši 464,19 tis. Kč, tj. na 59,66 % k upravenému rozpočtu. 

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

fondu. Rozpočet byl upravován průběžně v každém čtvrtletí na základě zaúčtované skutečnosti. 

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

 Činnost místní správy – Nespecifikovaná rezerva  

Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu ve výši 700,00 tis. Kč (SR), která byla 

rozpočtována na dokrytí mimořádných výdajů městské části a na případné kofinancování projektů 

z Evropské unie. 

V průběhu roku byla rezerva posílena o: 

- částku ve výši 2.800,00 tis. Kč přesunem z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, která 

představovala ušetřené finanční prostředky MČ Praha 14. Tato částka byla rozpočtována 

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže k úhradě nákladů pečovatelské služby. Náklady byly 

hrazeny v rámci dotačního titulu z rozpočtu HMP, 

- částku ve výši 1.684,00 tis. Kč, která představovala doplatek roku 2014 na pokrytí výdajů 

vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí v roce 2014, 

- částku ve výši 163,60 tis. Kč, která představovala úsporu rozpočtovaných finančních prostředků v 

rámci zapojení neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích 

přístrojů a jiných technických herních zařízení - záměna zdrojů krytí kulturních akcí pro občany.     

V průběhu roku byla z rezervy úpravou rozpočtu přesunuta: 

- částka ve výši 10,00 tis. Kč na § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - poskytnutí finančního 

příspěvku občanskému sdružení Český svaz včelařů, o.s. městská organizace Praha, Základní 

organizace Dolní Počernice, 
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- částka ve výši 574,00 tis. Kč na Odbor dopravy a ochrany prostředí na § 3745 - Péče o vzhled obcí 

a veřejnou zeleň - vyčištění parku „Pilská“ v rámci akce „Revitalizace parku Pilská“.  

Zbylá částka ve výši 4.763,60 tis. Kč byla převedena jako úspora finančních prostředků do Fondu 

rezerv a rozvoje.  

 Služby peněžních ústavů 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na bankovní transakce v rámci služeb peněžních 

ústavů. 

Čerpání bylo ve výši 59,08 tis. Kč, tj. na 65,64 % ke schválenému rozpočtu. 

 Finanční vypořádání za rok 2014 – odvod do HMP a SR 
Finanční prostředky zahrnovaly skutečnou výši odvodu do rozpočtu hl. m. Prahy a státního 

rozpočtu v rámci “Finančního vypořádání roku 2014” dle metodiky Magistrátu hl. města Prahy. 

Čerpání bylo ve výši 190,23 tis. Kč, tj. na 99,96 % k upravenému rozpočtu. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 4.298,90 tis. Kč, tj. na 25,16 % k upravenému rozpočtu. 

 

 

ODBOR INVESTIČNÍ 

 

 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

Finanční prostředky ve výši 544,80 tis. Kč byly rozpočtovány na konzultační, poradenské a právní 

služby, na vyhotovení vícetisků, zpracování studií a posudků. 

K čerpání nedošlo. Finanční prostředky byly v průběhu roku převedeny na opravy MŠ a ZŠ. 

 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na znalecký posudek k vlhnutí štítové zdi domu 

č. p. 60 v k. ú. Hloubětín, na zpracování projektové dokumentace vnitrobloků v k. ú. Černý Most a 

na zpracování námitek petičního výboru obyvatel ulic Trytova a Bojčenkova. 

Čerpání bylo ve výši 313,87 tis. Kč, tj. na 91,43 % k upravenému rozpočtu. 

 OPPK - Park Pilská - 1. etapa - Dotace HMP 

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ve výši 41,90 tis. Kč z rozpočtu 

HMP, která byla určena na spolufinancování projektu schváleného v rámci Operačního programu 

Praha - Konkurenceschopnost - Park Pilská - 1. etapa. Dotace byla čerpána na konzultační činnost, 

dotační management, na vyhotovení 2 ks banerů, zhotovení a montáž 2 ks informačních tabulí a na 

zpracování závěrečné monitorovací zprávy. 

Čerpání bylo ve výši 21,38 tis. Kč, tj. na 51,03 % k upravenému rozpočtu. 

 OPPK - Park Pilská - 1. etapa - Dotace EU 

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ve výši 476,10 tis. Kč z rozpočtu 

EU, která byla určena na spolufinancování projektu schváleného v rámci Operačního programu 

Praha - Konkurenceschopnost - Park Pilská - 1. etapa. Dotace byla čerpána na konzultační činnost, 

dotační management, na vyhotovení 2 ks banerů, zhotovení a montáž 2 ks informačních tabulí a na 

zpracování závěrečné monitorovací zprávy. 

Čerpání bylo ve výši 242,32 tis. Kč, tj. na 50,90 % k upravenému rozpočtu. 

 OPPK - Park Pilská - 1. etapa – spoluúčast MČ Praha 14 

Finanční prostředky zahrnovaly povinnou spoluúčast MČ Praha 14 ve výši 41,90 tis. Kč, která 

byla určena na spolufinancování projektu schváleného v rámci Operačního programu Praha - 

Konkurenceschopnost - Park Pilská - 1. etapa. Dotace byla čerpána na konzultační činnost, dotační 

management, na vyhotovení 2 ks banerů, zhotovení a montáž 2 ks informačních tabulí a na 

zpracování závěrečné monitorovací zprávy. 

Čerpání bylo ve výši 21,38 tis. Kč, tj. na 51,03 % k upravenému rozpočtu. 

 Mateřské školy 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vícetisky projektových dokumentací, na 

znalecké posudky související s realizací akcí MŠ, na vyhodnocení spotřeby energií, na technické 

průzkumy a na opravy menšího rozsahu budov mateřských škol. 

Čerpání bylo ve výši 142,26 tis. Kč, tj. na 99,90 % k upravenému rozpočtu. 
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 Základní školy 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vyhodnocení roční spotřeby energií, na 

stavebně technický průzkum střešního pláště ZŠ Šimanovská, na kontrolu smluv o dodávce tepla a 

na opravy menšího rozsahu budov základních škol. 

Čerpání bylo ve výši 1.205,99 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.      

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 1.947,20 tis. Kč, tj. na 86,48 % k upravenému rozpočtu. 

 

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ 

 

 Mateřské školy – neinvestiční příspěvek na provoz 
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, který se pravidelně měsíčně 

zasílá jednotlivým mateřským školám.  

Rozpočet na paragrafu byl navýšen o odměny ředitelkám mateřských škol za I. a II. pololetí 

v celkové výši 667,30 tis. Kč a 6 mateřským školám (MŠ Kostlivého, Paculova, Chvaletická, 

Vybíralova 967 a 968 a Gen. Janouška) na úhradu školení „Logopedický pacient“ a „Komunikace 

s rodičem“. 

Čerpání bylo ve výši 15.542,78 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.  

 Základní školy – neinvestiční příspěvek na provoz 
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ, který se pravidelně měsíčně 

zasílá jednotlivým základním školám.  

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

celkové výši 333,80 tis. Kč a o odměnu řediteli ZŠ Chvaletická k životnímu jubileu. 

Čerpání bylo ve výši 29.505,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.  

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

použity na občerstvení a pronájem sálu při novoročním posezení s ředitelkami MŠ, na pořízení 

květiny pro učitelku mateřské školy za výukovou hodinu v MŠ Štolmířská a na úhradu semináře 

pro učitelky mateřských škol „Odpovědnost při výkonu práce pedagoga“. 

Čerpání bylo ve výši 41,41 tis. Kč, tj. na 75,70 % k upravenému rozpočtu. 

 Integrace žáků pro asistenty pedagoga – Dotace HMP 
Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci ve výši 926,60 tis. Kč z rozpočtu 

HMP, která byla určena na odměny pro asistenty pedagoga v rámci integrace žáků mateřských 

škol.  

Čerpání bylo ve výši 926,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Výplata odměn pracovníků v oblasti školství – Dotace HMP 

Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci ve výši 902,90 tis. Kč z rozpočtu 

HMP, která byla určena na odměny pracovníků v oblasti obecního školství na území hl. m. Prahy 

a zaslána jednotlivým mateřským školám na území MČ Praha 14.  

Čerpání bylo ve výši 902,90 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Základní školy   
Finanční prostředky byly rozpočtovány na výdaje v rámci akcí základních škol během roku. Byly 

použity na nákup květin pro učitelku ZŠ Hloubětínská za provedení ukázkové hodiny, byly 

předány květiny a oceněno 6 nejlepších pedagogů jednotlivých základních škol v rámci ankety 

„AMOS“. Byl zveřejněn inzerát do Učitelských novin k vyhlášení konkurzního řízení na ředitele 

ZŠ, uhrazeny náklady na přípravu projektu v rámci Operačního programu Zaměstnanost „Podpora 

služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo vyučování“ a podána žádost na projekt 

„Klíč k úspěchu“ v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva č. 02-15-007 

Inkluzivní vzdělávání.  

Čerpání bylo ve výši 298,72 tis. Kč, tj. na 87,58 % k upravenému rozpočtu. 

 Integrace žáků pro asistenty pedagoga – Dotace HMP 
Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci ve výši 1.431,60 tis. Kč z rozpočtu 

HMP, která byla určena na odměny pro asistenty pedagoga v rámci integrace žáků základních 

škol.  

Čerpání bylo ve výši 1.431,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 
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 Výplata odměn pracovníků v oblasti školství – Dotace HMP 

Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci ve výši 1.434,10 tis. Kč z rozpočtu 

HMP, která byla určena na odměny pracovníků v oblasti obecního školství na území hl. m. Prahy 

a zaslána jednotlivým základním školám na území MČ Praha 14.  

Čerpání bylo ve výši 1.434,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Základní školy - VHP 

Finanční prostředky ve výši 181,00 tis. Kč byly úpravou rozpočtu přesunuty z rezervy OŘEŠ 

v rámci dotačních finančních prostředků ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích 

přístrojů. Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování dotazníkového šetření „Mapa školy 

a školní jídelny“ pro základní školy naší městské části. 

Čerpání bylo ve výši 180,45 tis. Kč, tj. na 99,70 % k upravenému rozpočtu. 

 Rezerva MŠ 
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu ve výši 376,10 tis. Kč, která byla během 

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

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč byly úpravou rozpočtu přesunuty na Kancelář tajemníka 

- oddělení informačních technologií za účelem pořízení 10 ks licencí k 10 notebookům, které byly 

bezúplatně předány jednotlivým mateřským školám do užívání.  

Zbývající část rezervy byla převedena do Fondu rezerv a rozvoje. 

 Rezerva ZŠ 
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu ve výši 375,00 tis. Kč, která byla během 

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

Finanční prostředky ve výši 117,40 tis. Kč byly úpravou rozpočtu přesunuty na přípravu 

projektové žádosti k projektu spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost „Podpora 

služeb a péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo vyučování“.  

Zbývající část rezervy byla převedena do Fondu rezerv a rozvoje. 

Čerpání oddělení bylo celkem ve výši 50.263,56 tis. Kč, tj. na 99,89 % k upravenému rozpočtu. 
 

  

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA – ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

 

 Mateřské školy 

Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč byly úpravou rozpočtu přesunuty z Odboru řízení 

ekonomiky a školství - oddělení školství na pořízení 10 ks licencí k 10 notebookům, které byly 

bezúplatně předány jednotlivým mateřským školám do užívání. 

Čerpání bylo ve výši 39,44 tis. Kč, tj. na 98,60 % k upravenému rozpočtu. 

 Výkon pěstounské péče - Dotace SR 

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 24,00 tis. Kč ze státního 

rozpočtu Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče. Úpravou rozpočtu byla částka přesunuta 

z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na pořízení 1 ks notebooku s licencí MS Office pro 

potřeby pracovnice k výkonu pěstounské péče. Zbylé finanční prostředky byly rozpočtovány na 

pořízení softwaru, který v tomto roce nebyl realizován. 

Čerpání bylo ve výši 18,00 tis. Kč, tj. na 75,00 % k upravenému rozpočtu. 

 Informovanost cizinců žijících na MČ Praha 14 – Dotace HMP 
Finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu 

HMP, ze které byla pořízena na základě poptávkového řízení vícevrstvá interaktivní mapa.  

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

 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k pořízení komponenta redakčního systému 

k vícevrstvé interaktivní mapě.  

Čerpání bylo ve výši 20,78 tis. Kč, tj. na 99,90 % k upravenému rozpočtu. 

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

počítačové sítě úřadu, na pořízení výpočetní techniky, SW a na nákup spotřebního materiálu (CD, 

DVD, tonery, USB, klávesnice, myši a prostředky na čištění výpočetní techniky).  
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Z paragrafu byly hrazeny výdaje na základě uzavřených smluv souvisejících s údržbou 

serverového vybavení a síťového prostředí a rovněž hrazeny náklady na outsourcing, které byly 

závislé na rozsahu služeb. Byla obnovena platnost licencí programového vybavení.  

Čerpání bylo ve výši 8.260,36 tis. Kč, tj. na 99,18 % k upravenému rozpočtu. 

Čerpání oddělení bylo celkem ve výši 8.388,58 tis. Kč, tj. na 99,12 % k upravenému rozpočtu 

 

ODBOR VÝSTAVBY 

 

 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 200,00 tis. Kč na případné zabezpečovací práce na 

stavbách z důvodu ohrožení života občanů. Finanční prostředky ve výši 21,30 tis. Kč byly použity 

na opravu zabezpečení vstupu do důlního díla „Bílý kůň“. Zbylá část finančních prostředků byla 

převedena do Fondu rezerva a rozvoje. 

Čerpání bylo ve výši 21,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a komunálního rozvoje 
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 100,00 tis. Kč na úhradu nákladů při posuzování a 

následném zabezpečování likvidace nepovolených staveb.  

K čerpání nedošlo. Finanční prostředky byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 21,30 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 

ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ   
 

 Činnost místní správy 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradě za provoz profilu zadavatele (Otidea 

s.r.o.), za uveřejňování zakázek ve Věstníku veřejných zakázek (Ness s.r.o.) MČ Praha 14 a na 

úhrady kolků v rámci soudních poplatků.  

Čerpání bylo ve výši 146,04 tis. Kč, tj. na 54,09 % ke schválenému rozpočtu.  

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 146,04 tis. Kč, tj. na 54,09 % ke schválenému rozpočtu. 

 

ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ  

 

 Silnice 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úklidy a údržbu motoristických komunikací 

včetně úklidů kanalizačních vpustí a oprav motoristických komunikací. Průběh zimního období 

byl mírný, což se projevilo v nižším čerpání. 

Čerpání bylo ve výši 2.754,65 tis. Kč, tj. na 80,22 % k upravenému rozpočtu. 

 Zajištění bydlení pro azylanty – rozvoj obce – Dotace SR 

Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu 

Ministerstva vnitra určenou na zajištění bydlení pro azylanty – rozvoj obce. Dotace byla použita 

na opravy motoristických komunikací.  

Čerpání bylo ve výši 124,00 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. Průběh zimního období byl mírný, což se projevilo v nižším čerpání. 

Čerpání bylo ve výši 2.225,71 tis. Kč, tj. na 96,37 % k upravenému rozpočtu. 

 Bezpečnost silničního provozu 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravu ukazatele rychlosti v ul. Jamská 

v Praze 9-Hutích. 

Čerpání bylo ve výši 3,22 tis. Kč, tj. na 64,40 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 

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

značením a na další prvky pro zklidnění dopravy z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních 

komunikacích, zejména u mateřských a základních škol.   

Čerpání bylo ve výši 309,91 tis. Kč, tj. na 36,46 % ke schválenému  rozpočtu. 



 38 

 Využití volného času dětí a mládeže 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravy, údržbu a na zajištění ročních kontrol 

dětských hřišť. Byly provedeny opravy, výměny herních prvků a doplňování písku v dětských 

pískovištích, které jsou ve správě MČ Prahy 14.    

Čerpání bylo ve výši 533,46 tis. Kč, tj. na 91,98 % 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 75,96 tis. Kč, tj. na 69,05 % ke schválenému rozpočtu. 

 Sběr a svoz komunálního odpadu  
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na  plošné úklidy Armádou spásy, které se 

provádějí 3 x týdně, dále na úklid černých skládek, vyvážení odpadkových košů, svoz bioodpadu a 

na přistavování velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha 14.  

Čerpání bylo ve výši 1.314,80 tis. Kč, tj. na 90,68 % ke schválenému rozpočtu. 

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

útulků. Finanční prostředky byly použity na zhotovení informativní cedule k vodní nádrži na 

Černém Mostě.  

Čerpání bylo ve výši 2,41 tis. Kč, tj. na 48,20 % ke schválenému 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.  

Městská část Praha 14 obhospodařuje 97 hektarů veřejné zeleně v lokalitách Černý Most, 

Hloubětín, Lehovec, Kyje-Hutě, Kyje, Hostavice a Jahodnice. Finanční prostředky byly použity i 

na zajištění přípravných prací parku Pilská v Praze 9-Hostavicích. 

Čerpání bylo ve výši 16.045,57 tis. Kč, tj. na 99,27 % k upravenému rozpočtu. 

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

předmětů v rámci akce „Bezpečnost silničního provozu“. 

Čerpání bylo ve výši 14,52 tis. Kč, tj. na 96,80 % ke schválenému rozpočtu. 

 Zajištění bydlení pro azylanty - vratka dotace SR 

Finanční prostředky ve výši 18,00 tis. Kč zahrnovaly vratku části dotačních finančních prostředků 

ze státního rozpočtu z důvodu ukončení nájemní smlouvy jednoho z azylantů. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 23.422,21 tis. Kč, tj. na 93,45 % k upravenému rozpočtu. 

 

 

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

 

 Podpora podnikání - SMART i. e. 

Finanční prostředky zahrnovaly zbylou část dotace roku 2014 ve výši 26,80 tis. Kč, která byla 

použita na mzdové náklady projektové manažerky za leden 2015 projektu SMART i. e. - podpora 

začínajících podnikatelů v regionu.  

Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2015  4. rozpočtovým opatřením usnesením 

Rady městské části Praha 14 č. 176 ze dne 30. 3. 2015. Projekt byl realizován od července roku 

2012 do prosince roku 2014 a v lednu tohoto roku byl dokončen závěrečnou zprávou. 

Čerpání bylo ve výši 26,80 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Podpora žákům ZŠ na Praze 14  - OPPA 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na mzdové náklady pracovníků projektu z 

Operačního programu Praha - Adaptabilita „Podpora žákům ZŠ na Praze 14“ za období leden - 

únor 2015, kdy byl projekt ukončen. 

Čerpání bylo ve výši 305,78 tis. Kč, tj. na 100,12 % k upravenému rozpočtu. 
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 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje oddělení matričního za květiny pro 

státoobčanské sliby a za pohoštění při svatebních obřadech.  

Čerpání bylo ve výši 7,43 tis. Kč, tj. na 28,58 % ke schválenému rozpočtu. 

 Výkon pěstounské péče - Dotace Úřadu práce ČR 
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 1.000,00 tis. Kč ze 

státního rozpočtu Úřadu práce ČR na pokrytí mzdových nákladů pracovníků projektu.  

Čerpání bylo ve výši 927,65 tis. Kč, tj. na 92,77 % k upravenému rozpočtu. 

 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 346,50 tis. Kč na povinnou spoluúčast MČ Praha 

14 k projektu „Terénní práce“. Finanční prostředky byly určeny na pokrytí mzdových nákladů 2 

pracovnic projektu. Z důvodu pracovní neschopnosti nebyla rozpočtovaná spoluúčast vyčerpána. 

Čerpání bylo ve výši 309,97 tis. Kč, tj. na 89,46 % k upravenému rozpočtu.   

 Terénní práce - Dotace SR 

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 345,00 tis. Kč ze státního 

rozpočtu z Úřadu vlády ČR, které byly použity na mzdové náklady 2 pracovnic projektu „Terénní 

práce“.  Z důvodu pracovní neschopnosti nebyla dotace plně vyčerpána. 

Čerpání bylo ve výši 317,03 tis. Kč, tj. na 91,89 % k upravenému rozpočtu. 

 Integrace cizinců na MČ Praha 14 - Dotace SR 

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 24,00 tis. Kč ze státního 

rozpočtu Ministerstva vnitra na pokrytí mzdových nákladů pracovního týmu projektu „Integrace 

cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015“.  

Čerpání bylo ve výši 24,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 Sociální práce - Dotace SR 

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 348,00 tis. Kč ze státního 

rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na pokrytí mzdových nákladů 5 pracovnic Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví na projektu „Výkon sociální práce“. 

Čerpání bylo ve výši 348,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 

 OPPK – Park Pilská – 1. etapa - Dotace EU + SR + MČ Praha 14 

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 110,80 tis. Kč projektu 

schváleného v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - Park Pilská - 1. etapa. 

Finanční prostředky byly určeny na pokrytí mzdových nákladů na dohody o pracovní činnosti 

pracovníků týmu dotovaného projektu. Pokrytí těchto nákladů bylo rozděleno na podíl EU, podíl 

HMP a povinnou spoluúčast MČ Praha 14. 

Čerpání bylo ve výši 110,41 tis. Kč, tj. na 99,65 % k upravenému rozpočtu. 

 Granty HMP v oblasti prevence kriminality – Dotace HMP 

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 61,00 tis. Kč z rozpočtu 

HMP na projekt „Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.  

Finanční prostředky byly použity na úhradu odměn pracovníků na základě uzavřených dohod o 

provedení práce v rámci projektu. 

Čerpání bylo ve výši 61,01 tis. Kč, tj. 100,02 % k upravenému rozpočtu. 

 Mzdové náklady - Zastupitelstva obcí  

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 6.208,07 tis. Kč, tj. na 99,65 % ke schválenému rozpočtu. 

 Mzdové náklady – Zaměstnanci úřadu 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní 

osobní výdaje, odstupné a náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců Úřadu MČ Praha 14.    

Čerpání bylo ve výši 78.418,71 tis. Kč, tj. na 96,09 % k upravenému rozpočtu. 

 Zkoušky odborné způsobilosti - Dotace HMP 
Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci ve výši 150,00 tis. Kč 

z rozpočtu HMP určenou na školení v rámci zkoušek odborné způsobilosti při doplnění vzdělávání 

úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb. pro zkvalitnění pracovních znalostí při výkonu správní 

činnosti úředníků ve státní správě.  
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Čerpání bylo ve výši 34,08 tis. Kč, tj. na 22,72 % k upravenému rozpočtu. Výše čerpání je závislé 

od počtu pracovníků, kteří v daném roce vykonávají zkoušky. 

 Činnost místní správy – Školení a vzdělávání 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na školení a jiné formy vzdělávání pro 

zaměstnance Úřadu městské části Praha 14. 

Čerpání bylo ve výši 729,74 tis. Kč, tj. na 91,22 % ke schválenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy - Nákup služeb 

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

zhotovení pohlednic, kalendáříků a turistických známek MČ Praha 14, rovněž k inzercím 

neobsazených pracovních pozic na Úřadě městské části Praha 14 a na zdravotní prohlídky 

zaměstnanců.   

Čerpání bylo ve výši 115,64 tis. Kč, tj. na 77,09 % ke schválenému rozpočtu. 

 Činnost místní správy - Czech Point 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradám nákladů Czech Pointu v rámci 

přístupů na Český zeměměřičský a katastrální úřad na základě potřeb a požadavků občanů.  

Čerpání bylo ve výši 34,10 tis. Kč, tj. na 56,83 % ke schválenému rozpočtu.  

 Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR 

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ve výši 5.128,00 tis. Kč ze 

státního rozpočtu Ministerstva práce sociálních věcí, která byla použita na mzdové náklady 

pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří vykonávají sociálně právní ochranu dětí. 

Čerpání bylo ve výši 5.498,93 tis. Kč, tj. na 107,23 % k upravenému rozpočtu.  

 Zaměstnanecký fond  

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

do důchodu, příspěvky na školné, na zubní ošetření, na pořízení brýlí, na pracovní volno 

s náhradou platu ve výši 500 Kč/den a na penzijní připojištění. Rozpočet byl upravován čtvrtletně 

dle čerpání na základě zaúčtované skutečnosti. 

Čerpání bylo ve výši 2.481,06 tis. Kč, tj. na 99,99 % 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 45,75 tis. Kč, tj. na 91,50 % ke schválenému rozpočtu. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 96.004,16 tis. Kč, tj. na 96,73 % k upravenému rozpočtu.  

 

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

 

 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradě zálohových plateb za vodné a stočné 

objektu na obrátce E332 a nově vybudovaného parku Pilská, na servisní práce po vloupání do 2 

bytů v objektu Broumarská č. p. 25, na zhotovení geometrického plánu u nově vybudovaného 

parkoviště v ul. Vlčkova, na vyúčtování dálkového přístupu do katastru nemovitostí za období od 

25. 9. do 1. 12. 2015. V souvislosti se zákonem o veřejných zakázkách byla uhrazena právní 

konzultace při uzavírání smluv na nebytové prostory. Byl uhrazen pronájem pozemku parc. č. 21/3 

v k. ú. Kyje (školní hřiště pro ZŠ Šimanovská) a zpracován odborný metodický pokyn pro budoucí 

využití podzemních prostor „Bílý kůň“. 

Čerpání bylo ve výši 112,94 tis. Kč, tj. na 85,82 % k upravenému rozpočtu. 

 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity ke zhotovení revize hromosvodu na objektu 

Broumarská č. p. 25 a 1610. 

Čerpání bylo ve výši 7,91 tis. Kč, tj. na 100,13 % k upravenému rozpočtu. 

 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zhotovení základu, převoz a usazení 

uměleckého díla – sochy v parku Pilská. 

Čerpání bylo ve výši 8,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. 
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 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 70,00 % ke schválenému rozpočtu. 

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 136,35 tis. Kč, tj. na 86,30 % k upravenému rozpočtu.   

 

 

PRAHA 14 KULTURNÍ  

 

 Zájmová činnost v kultuře  

Finanční prostředky zahrnovaly čerpání neinvestičního příspěvku na provozní a mzdové náklady, 

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

činnost v oblasti kultury, volného času a vzdělávání občanů.   

Hlavní náplní 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 neinvestičního příspěvku bylo celkem ve výši 8.200,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke 

schválenému rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

Závěr: 

 

Městská část Praha 14 hospodařila do 10. 3. 2015 dle Zásad rozpočtového provizoria. Byly pokryty 

jen nezbytně nutné výdaje městské části, což se projevilo v nižším čerpání výdajů.  

Zastupitelstvo    městské  části   Praha  14   schválilo  na   svém   jednání   dne 10. 3. 2015  usnesením  

č. 13/ZMČ/2015 návrh rozpočtu Městské části Praha 14 na rok 2015. 

 

 

Běžné výdaje MČ Praha 14 roku 2015 byly čerpány ve výši 223.092,91 tis. Kč, tj. na 104,31 % 

vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 90,09 % k upravenému rozpočtu.  

Schválený rozpočet činil 213.865,80 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 247.640,90 tis. Kč.            
 

 

Kapitálové výdaje MČ Praha 14 roku 2015 byly čerpány ve výši 86.510,09 tis. Kč, tj. na 105,24 % 

vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 97,32 % k upravenému rozpočtu. 

Schválený rozpočet činil 82.200,00 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 88.893,80 tis. Kč.                                                                                                    

 

 

 

 

Celkově výdaje MČ Praha 14 roku 2015 byly čerpány ve výši 309.603,00 tis. Kč, tj. na 104,57 % 

vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 92,00 % vzhledem k upravenému rozpočtu. 

Schválený rozpočet činil 296.065,80 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 336.534,70 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 


