
Komentář k Tabulce č. 1 

Investiční dotace z     rozpočtu HMP:

Sportovní centrum Na Chobotě (ORG 80388)
Stavba byla zahájena v únoru 2017: 
dne 20. 2. 2017 došlo k předání a převzetí staveniště,
dne 25. 2. 2017 byly  v souladu se smlouvou zahájeny stavební práce. 

V současné době probíhají následující práce: betonáže a armování na obou objektech. Na SO 
1 -  hala probíhá armování  stěn 2. NP, vyzdívky, stavba tribun z prefabrikovaných prvků  
a příprava pro osazení ocelových nosníků. Na SO 2 - bazén probíhá armování a betonáže stěn, 
výtahů, příprava bednění pro stropní konstrukci ve 2. NP. Probíhají betonáže na spojovacích 
krčcích.  Jsou dokončeny drenáže  na západní  straně  a  provádí  se  zásypy.  Nyní  se  osazují 
nosníky konstrukce pro zastřešení. Dokončuje se nová dopřesňující hluková studie plynoucí 
jak z požadavků budoucího provozovatele, tak změn stavby jednotky VZT.

Dokončení se předpokládá ke konci roku 2018.

MČ Praha 17 – vybudování fitparku (ORG 80569)
Realizace  akce  Fitpark Laudova se přesunula do roku 2018 z důvodu doby potřebné   pro 
zpracování   projektové  dokumentace,  jejíž  zadání  proběhlo  v prosinci  2017.   Vybudování 
fitpakru je plánováno v I. pololetí r. 2018.
Proto městská část požádala o ponechání finančních prostředků ve výši 600 000 Kč k využití 
v roce 2018.

ZŠ genpor. Fr. Peřiny – rekonstrukce varny (ORG 80616)
Vzhledem k tomu,  že zhotovitel  akce včas neodstranil  vady a nedodělky došlo k zadržení 
finančních prostředků formou pozastávky. Po dokončení díla v roce 2018 dojde k uvolnění 
zadržených finančních prostředků. 
Z tohoto důvodu požádala městská část o ponechání nedočerpaných finančních prostředků  
ve výši 229 213,82 Kč k využití v roce 2018.

Rek. fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Františka Peřiny (ORG 80676)
Dotace byla schválena v listopadu 2017, finanční prostředky obdržela m. č. v prosinci 2017, 
výběrové  řízení  se  uskuteční  v I.  čtvrtletí  2018,  samotná  akce  bude realizována  v období 
letních prázdnin 2018 (červenec, srpen).
Vzhledem  k výše  uvedenému  požádala  městská  část  o  ponechání  finančních  prostředků  
ve výši 4 000 000 Kč k využití v roce 2018.

Neinvestiční dotace z     rozpočtu HMP:

Na podporu a výuku českého jazyka
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Finanční  prostředky  byly  poskytnuty  formou  účelové  dotace  příspěvkové  organizaci  
ZŠ genpor. Fr. Peřiny na realizaci projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako 
cizího jazyka.

Na podporu registrovaných sociálních služeb
Finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci Centrum 
sociálně zdravotních služeb na financování služeb: pečovatelská služba ve výši 250 tis. Kč, 
odborné sociální poradenství ve výši 100 tis. Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Klub 17 ve výši 100 tis. Kč a AT linka a AT poradna ve výši 231 tis. Kč.

Na nákup knižního fondu pro knihovnu  
Finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Průhon na nákup knižního fondu do knihovny. 

Na projekt v oblasti prevence kriminality v roce 2017 
Přidělené finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci 
Centrum sociálně zdravotních služeb - Klub 17 na financování projektu prevence kriminality 
v roce 2017.

Na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni 
Finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci Centrum 
sociálně zdravotních služeb na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni. 

Na projekty primární prevence ve školách a školských zařízeních
Přidělené  finanční  prostředky  byly  poskytnuty  formou  účelové  dotace  příspěvkovým 
organizacím - ZŠ J. Wericha na financování projektů: „Vedení třídnických hodin“ ve výši  
20 tis.  Kč a ZŠ genpor. Františka Peřiny na financování projektů: „Společně proti šikaně  
a závislostem?“ ve výši  13,8 tis.  Kč, a „Komplexní  program primární  prevence“ ve výši  
44,9 tis. Kč.

Na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
Finanční prostředky byly čerpány na výdaje v souvislosti s přípravou a vykonáním zkoušek 
zvláštní  odborné  způsobilosti  zaměstnanci.  Dotace  nebyla  vyčerpána,  z důvodu  velké 
fluktuace zaměstnanců. 

Na posílení mzdových prostředků
Finanční  prostředky  byly  poskytnuty  formou  účelové  dotace  příspěvkovým  organizacím, 
jejichž zřizovatelem je městská část: MŠ Bendova ve výši 145,7 tis. Kč, MŠ Laudova ve výši 
214,6  tis.  Kč,  MŠ  Socháňova  ve  výši  159,1  tis.  Kč,  MŠ  Pastelka  ve  výši  67  tis.  Kč,  
ZŠ genpor. Fr. Peřiny ve výši 547 tis. Kč, ZŠ J. Wericha ve výši 295,9 tis. Kč a ZUŠ Blatiny 
ve výši 75,3 tis. Kč.

Na integraci žáků 
Finanční  prostředky  byly  poskytnuty  formou  účelové  dotace  příspěvkovým  organizacím  
MŠ  Laudova  ve  výši  710,9  tis.  Kč,  ZŠ  genpor.  Fr.  Peřiny  ve  výši  1 066,4  tis.  Kč  
a ZŠ J. Wericha ve výši 853,1 tis. Kč a byly určeny na platy a zákonné odvody pro asistenty 
pedagoga pro období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017. 
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Na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů
Finanční prostředky byly čerpány na činnosti v souvislosti s provozem Sboru dobrovolných 
hasičů Řepy – na nákup drobného hmotného majetku, pohonných hmot, nákup služeb – STK 
a na opravy a udržování.

Na podporu projektů v procesu plánování sociálních služeb
Finanční prostředky byly určeny na realizaci aktivit na lokální úrovni a to v oblasti plánování 
sociálních  služeb  (42  tis.  Kč)  a  na  podporu  projektů  v oblasti  řešení  problematiky 
bezdomovectví (42,4 tis. Kč).

Na podporu registrovaných sociálních služeb
Finanční prostředky byly poskytnuty formou účelové dotace příspěvkové organizaci Centrum 
sociálně zdravotních služeb na financování služeb: pečovatelská služba ve výši 337 tis. Kč, 
odborné sociální poradenství ve výši 36 tis. Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 
17 ve výši 54 tis. Kč a AT linka a AT poradna ve výši 42 tis. Kč.

Na změnu charakteru - ZŠ genpor. Fr. Peřiny – vybavení
Došlo  k provedení  změny  charakteru  části  poskytnuté  investiční  účelové  dotace  ve  výši  
2 500  tis.  Kč  na  neinvestiční  účelovou  dotaci.  Čerpání  těchto  neinvestičních  účelových 
prostředků bylo v souvislosti  s investiční  akcí  ZŠ genpor. Fr. Peřiny – rekonstrukce varny 
(ORG  80616)  a  to  na  pořízení  drobného  hmotného  dlouhodobého  majetku,  na  nákup 
materiálu a na opravy a udržování.

     Účelové  dotace  podléhají  vyúčtování  v rámci  finančního  vypořádání  městské  části 
s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. 
U  investičních  dotací  došlo  k nevyčerpání  dotací  určených  na  vybudování  fitparku  
a rekonstrukci fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny. Nedočerpána byla dotace určena 
na ZŠ genpor. Fr. Peřiny – rekonstrukce varny. Ve všech případech požádala městská část  
o ponechání finančních prostředků na realizaci zmíněných projektů do roku 2018.
U neinvestičních dotací  došlo k nedočerpání  dotací určených na zkoušky zvláštní odborné 
způsobilosti a na ZŠ genpor. Fr. Peřiny – vybavení, celkem vratka činí 108 821,45 Kč.

V Praze dne 19. 2. 2018 Ing. Kiliánová Petra
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