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Bilance příjmů a výdajů
Třídění odvětvové (paragrafy)
6330 převody vlastním fondům v rozpočtu územ.úrovně
Třídění druhové (položky)
Daňové příjmy
1332 poplatky za znečišťování ovzduší
134x místní poplatky z vybraných čin. a služ.
z
toho 1341 - poplatek ze psů
1342 - poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt
1343 - poplatek za užívání veř. prostranství
1344 - poplatek ze vstupného
1345 - poplatek z ubytovací kapacity
1359 ostatní odvody z vybrané činnosti
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitých věcí
Nedaňové příjmy
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti
2141 příjmy z úroků
2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů
2229 ost.přij.vratky transferů
2322 přijaté pojistné náhrady
2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady
2328 neidentifikované příjmy
2329 ost.nedaňové příjmy j.n.
2460 spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
VLASTNÍ PŘÍJMY
Převody
6330 4131 převody z vlastních fondů hosp. činnosti
4134 převody z rozpočtových účtů
4137 převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ
ZJ
900 dotace na výkon státní správy
921 dotace z MHMP - dot. vztahy k MČ
ostatní dotace z rozpočtu HMP
4139 ostatní převody z vlastních fondů
PŘEVODY
ÚHRN PŘÍJMŮ
5xxx běžné výdaje (neinvest.)
6xxx kapitálové výdaje (invest.)
ÚHRN VÝDAJŮ
Rozdíl příjmů a výdajů
8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.let)
8115 financování (zapojení prostředků z FZ)
8115 financování (zapojení prostředků z EU)
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení
financování

v tis. Kč
Skutečnost % plnění Skutečnost
k 31.12.16
k RU
k 31.12.15

RS
2016

RU
2016

83 650
0
20 650

83 650
0
20 650

103 668
0
23 505

123,9
0,0
113,8

102 073
0
24 696

3 000
250
14 000
2 500
900
0
11 000
52 000
4 281
90
0
700
2 700
0
50
340
400
1
0
87 931
884 985
500 000
0
384 985
57 224
327 761
0
0
884 985
972 916
674 586
320 904
995 490
-22 574
14 293
7 520
761

3 000
250
14 000
2 500
900
0
11 000
52 000
4 281
90
0
700
2 700
0
50
340
400
1
0
87 931
1 026 590
500 000
0
526 590
57 224
327 761
141 605
0
1 026 590
1 114 521
779 451
317 716
1 097 167
17 354

2 582
308
14 374
4 532
1 709
0
11 471
68 692
9 864
63
24
88
5 335
8
945
3 381
5
0
15
113 532
766 590
240 000
0
526 590
57 224
327 761
141 605
0
766 590
880 122
657 628
88 949
746 577
133 545

86,1
123,2
102,7
181,3
189,9
0,0
104,3
132,1
230,4
70,0

2 705
264
16 176
4 074
1 477
0
11 291
66 086
44 604
71
40
618
3 313
54
1 033
34 503
4 971
0
1
146 677
1 067 433
450 000
0
617 433
56 370
282 485
278 578
0
1 067 433
1 214 110
654 342
318 570
972 912
241 198

0

12,6
197,6
1 890,0
994,4
1,3
0,0
129,1
74,7
48,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
74,7
79,0
84,4
28,0
68,0

2016

Zůstatky na účtech ke dni
31. 12. 2016
Číslo účtu

Druh účtu

1081101579/5500

příjmový účet - privatiz.z hypot.úvěru

Privatizace, depozitní
vklady

2 224 769,05

2000733369/0800
19-2000733369/0800
27-2000733369/0800
107-2000733369/0800

základní běžný účet
příjmový účet
výdajový účet
účet fondu zaměstnavatele

1222-2000733369/0800
20028-2000733369/0800
30015-2000733369/0800
31229-2000733369/0800
6015-2000733369/0800

účet fondu rezerv
benzín
poplatky ze psů
účet fondu darů
depozitní

9021-2000733369/0800
69024-2000733369/0800
26016-2000733369/0800

účet hospodářské činnosti I.
účet hospodářské činnosti II.
zahrádkářské kolonie

35-2000733369/0800
189026-2000733369/0800
20036-2000733369/0800
259020-2000733369/0800
39028-2000733369/0800

Majetková a.s. (IKON správní firma)
PMC FACILITY a. s. - správní firma
CENTRA (TOMMI)-správní firma
AUSTIS-správní firma
CENTRA-správní firma

30031-2000733369/0800
2499636399/0800
27-2499636399/0800

Úspěšný restart kariéry
Revital. parku Malešice EU/OŽD
výd. - Revital. parku Malešice EU/OŽD
Revital. parku u Vrš. nádraží EU/OŽD
Ubytovna Brigádníků
Exekuce
ČSOB běžný účet

3278114399/0800

90018-2000733369/0800
130016-2000733369/0800
249246698/0300

Běžné účty, fondy

CELKEM

Stav v Kč
2 224 769,05

891 060 074,87
528 281,21
42 331 874,16
11 617 882,53
715 029,10
74 549,31
5 000,00
41 158,93
33 456 019,42
252 473 930,89
2 687 151,74
3 482 784,87
2 114 798,05
6 815 864,79
186 601,85
8 068 530,09
25 052 524,97
2 000,00
13 708,63
202 936,06
191 548,90
2 809 962,79
326,29
1 946,20

1 283 934 485,65

1 286 159 254,70

2016

0021 - Životní prostředí
Neinvestiční výdaje
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 67 967 tis. Kč (98,1 % RU)
Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá
na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: seč
travnatých ploch, úklid ploch zeleně, hrabání listí a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým
činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména údržba květinových záhonů, řezy keřů
a stromů, výsadby stromů a keřů, zálivka vysazených rostlin aj.
Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky
byly např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, servis fontán a pítek na území Prahy 10,
ostraha Heroldových sadů, parku Malinová – Chrpová, úhrada za osvětlení parků a byla z této
položky samostatně hrazena údržba Malešického parku. Dále pak byla zajištěna jednorázová údržba
pozemku zeleně nezařazených do pravidelné údržby.
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 9 500 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou čerpány na správu a údržbu dětských
hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně. Jedná se hlavně o úklidy ploch,
výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly bezpečnosti herního
vybavení.

0031 - Doprava
Neinvestiční výdaje
§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Položka 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo
částmi - výdaje
ORG 7560 TSK - Chodníkový program
čerpání 11 000 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly poukázány na MHMP na rekonstrukce komunikací na území
Prahy 10
ORG 43053 TSK - Průběžná
čerpání 8 600 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly poukázány na MHMP na rekonstrukci tramvajové zastávky Průběžná

0041 - Školství
Neinvestiční výdaje:
§ 3111 - Mateřské školy
Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.
čerpání 5 602 tis. Kč (99,6 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedené neinvestiční příspěvky:
ÚZ 1 - MŠ - Učební pomůcky a hračky
čerpání 972 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na nákup hraček a pořízení učebních pomůcek jak pro nově
otevřené třídy v roce 2016 na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská, tak i pro
stávající MŠ.
ÚZ 2 - MŠ - Vybavení

čerpání 1 064 tis. Kč (98,2 % RU)

2016
Finanční prostředky byly čerpány na vybavení nově otevřených tříd v roce 2016 na odloučeném
pracovišti
Sychrov
při
MŠ
Benešovská
i
ve
stávajících
MŠ
a na nákup hygienických potřeb v MŠ pro období září až prosinec 2016.
ÚZ 3 - MŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů
čerpání 3 438 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na financování mzdových prostředků vč. odvodů pro nově
otevřené třídy na odloučeném pracovišti Sychrov při MŠ Benešovská po dobu před zapsáním do
rejstříku škol, pro MŠ se třídami s nízkou hygienickou kapacitou a na vyplacení odměn včetně
zákonných odvodů zaměstnancům a ředitelkám MŠ.
ÚZ 4 - MŠ - Asistenti pedagoga
čerpání 128 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů a odvodů) asistentů
pedagoga. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání dětí se
zdravotním postižením.
Položka 5331 - Neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
čerpání 45 470 tis. Kč (99,6 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.
Položka 5336 - Neinvestiční transfery zříz.přísp.org.
čerpání 5 093 tis. Kč (99,8 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedené neinvestiční dotace:
ÚZ 91 MŠ - HMP dotace (Integrace žáků)
čerpání 1 366 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na individuální integraci žáků (mzdové náklady asistentů
pedagoga).
ÚZ 96 MŠ - HMP dotace (posílení mzdových prostředků)
čerpání 2 234 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti
obecního školství.
ÚZ 98 MŠ - HMP VHP dotace
čerpání 513 tis. Kč (97,7 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na pořízení čističek vzduchu do mateřských škol na základě
dodání jejich žádostí.
ÚZ 13014 MŠ - EU školní obědy dostupné pro každé dítě (ORG 10315)
čerpání 57 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro každé dítě.
Cílem projektu je zajistit stravování dětem ze sociálně slabých rodin v souladu s platnou
legislativou.
ÚZ 33063 MŠ - EU Šablony
ORG 10342 - MŠ Bajkalská
čerpání 190 tis. Kč (100,0 % RU
ORG 10343 - MŠ Chmelová
čerpání 472 tis. Kč (100,0 % RU)
ORG 10344 - MŠ Tolstého
čerpání 261 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování.
§ 3113 – Základní školy

2016
Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org.
čerpání 24 233 tis. Kč (97,6 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedené neinvestiční příspěvky:
ÚZ 11 - ZŠ - Učební pomůcky a učebnice
čerpání 2 048 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na nákup učebních pomůcek a učebnic.
ÚZ 12 - ZŠ - Vybavení
čerpání 619 tis. Kč (99,8 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na vybavení základních škol a na nákup hygienických potřeb
v ZŠ pro období září až prosinec 2016.
ÚZ 13 - ZŠ - Výuka AJ pro 1. a 2. ročník
čerpání 1 279 tis. Kč (79,9 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na financování výuky AJ v základních školách k pokrytí mzd.
nákladů pedagogů včetně odvodů.
ÚZ 14 - ZŠ - Škola v přírodě
čerpání 15 869 tis. Kč (98,3 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány dle smluv na pokrytí nákladů spojených s výjezdem základních
škol na školu v přírodě.
ÚZ 15 - ZŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů
čerpání 2 102 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na vyplacení odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům a
ředitelům ZŠ.
ÚZ 16 - ZŠ - Asistenti pedagoga
čerpání 799 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na dokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů) asistentů
pedagoga. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se
zdravotním postižením.
ÚZ 17 - ZŠ - Učitelské prémie bratří Čapků
čerpání 313 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na ocenění za vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré
učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově na školách zřizovaných MČ Praha 10.
ÚZ 18 - ZŠ - školní psycholog a spec. pedagog
čerpání 1 100 tis. Kč (99,9 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány pro školní psychology a speciální pedagogy na pokrytí mzdových
prostředků včetně odvodů. MČ Praha 10 tímto podpořila funkci školního psychologa a speciálního
pedagoga, kteří se v současné době jeví jako nepostradatelní při výchově a vzdělávání
problémových žáků a při spolupráci s rodiči.
ÚZ 19 - ZŠ - 700 let výročí narození Karla IV.
čerpání 104 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány v základních školách, zřízených MČ Praha 10, k financování
důstojné oslavy 700. výročí narození Karla IV.
Položka 5331 - Neinv příspěvky zříz.přísp.org.
čerpání 72 460 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 72 460 tis. Kč byly určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem
základních škol.
Položka 5336 - Neinvestiční transfery zříz. přísp. org.
čerpání 7 684 tis. Kč (97,9 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na níže uvedené neinvestiční dotace:

2016
ÚZ 81 ZŠ - HMP dotace (Primární prevence)
čerpání 297 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na financování projektů specifické primární prevence.
ÚZ 81 ZŠ - HMP dotace (Podpora vzdělávání)
čerpání 20 tis Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na podporu vzdělávání pro ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 16/658 na
financování projektu PST! Experimentujeme.
ÚZ 91 ZŠ - HMP dotace (Integrace žáků)
čerpání 3 304 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na individuální integraci žáků (mzdové náklady asistentů
pedagoga).
ÚZ 96 ZŠ - HMP dotace (mzdové prostředky)
čerpání 2 518 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti
obecního školství.
ÚZ 98 ZŠ - HMP VHP dotace
čerpání 1 138 tis. Kč (87,5 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci maximálně 3 projektů pro každou základní školu,
zřízenou m. č. Praha 10 na výchovně vzdělávací činnost, mimoškolní činnost
a nespecifickou primární prevenci.
ÚZ 13014 ZŠ - EU školní obědy dostupné pro každé dítě
ORG 10315
čerpání 407 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro každého žáka.
Cílem projektu bylo zajistit stravování žákům ze sociálně slabých rodin v souladu
s platnou legislativou.
§ 3141 - Školní stravování
Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp.org.
čerpání 25 000 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

0051 - Sociální věci
§ 3513 - Lékařská služba první pomoci
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ÚZ 602)
čerpání 9 068 tis. Kč (98,1 % RU)
Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost a lékařská pohotovostní služba pro dospělé je
zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Městskou částí Praha 10 a firmou Medifin, a. s.
Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve
sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná v období od 14. 9. 2015 do 31. 12. 2015, 1.
čtvrtletí 2016, 2. čtvrtletí 2016 a 3. čtvrtletí 2016.
Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč, na tuto položku byly převedeny finanční prostředky ve výši
9 248 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 12/12/2016), k 31. 12. 2016 bylo vyčerpáno 9 068 tis. Kč.
§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení
Položka 5331 - Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP)
čerpání 87 667 tis. Kč (84,3 % RU)
V 1. čtvrtletí 2016 byl CSOP uvolňován příspěvek na provoz ve výši 1/12 schváleného rozpočtu
2015 dle pravidel rozpočtového provizoria. Následně byl příspěvek na provoz uvolňován ve výši
1/12 schváleného rozpočtu na rok 2016. Vzhledem k tomu, že CSOP obdrželo dotaci z HMP, nebyl
příspěvek zcela vyčerpán.
Rozpočet pro rok 2016 činil 104 000 tis. Kč a k 31. 12. 2016 bylo čerpáno 87 667 tis. Kč.

2016
§ 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným p. o., ÚZ 13305
čerpání z dotace HMP 6 707 tis. Kč (100,0 % RU)
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelových neinvestičních dotací hl. m. Prahy
městským částem na rok 2016 určených na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hl.
m. Prahy pro rok 2016. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o. V daném případě byl podpořen Domov se zvláštním režimem Zvonková a
Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček.
Rozpočet pro rok 2016 činil 0 tis. Kč. Na tento paragraf byly přiřazeny prostředky z dotace hl. m.
Prahy ve výši 6 224 tis. Kč (usnesení ZMČ č. 10/49/2016 ze dne 1. 6. 2016) následně ve výši 483
tis. Kč (usnesení RMČ č. 744 ze dne 6. 10. 2016). K 31. 12. 2016 bylo čerpáno 6 707 tis. Kč.

0064 - Veřejná finanční podpora
Neinvestiční výdaje:
Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31 12. 2016 dosáhlo výše 17 806 tis. Kč, což činí 85,2 %
RU.
§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj.-FO
Projekt „Rozhýbeme kanceláře“ – Jana Čapková

čerpání 29 tis. Kč (100,0 % RU)
čerpáno 29 tis. Kč

Položka 5222 - Neinv. transfery spolkům
čerpání 1 900 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
„Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – TJ ASTRA
Zahradní Město, z. s.
čerpáno 29 tis. Kč
„Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň,
mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích“ – Atletický sportovní klub Slavia Praha, z. s.
čerpáno 48 tis. Kč
„Dobrá mládež – záruka úspěchu“ – Sportovní klub Slavia Praha – vodní polo, z. s.
čerpáno 47 tis. Kč
„Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež“ – Obvodní rada Asociace školních
sportovních klubů České republiky Praha 10, pobočný spolek
čerpáno 17 tis. Kč
„Turnaj Mistrovství ČR v tenisu na vozíku HAMR Open 2016“ – Vividus Dynamis z. s.
čerpáno 17 tis. Kč
„Všestranný rozvoj dětí z Prahy 10 tréninkem karate“ – Policejní sportovní klub Olymp Praha z. s.
čerpáno 37 tis. Kč
„Celoroční práce s mládeží šachového oddílu TJ Bohemians Praha“ – Tělovýchovná jednota
Bohemians Praha, z. s.
čerpáno 25 tis. Kč
„All Stars Cup 2016“ – All Stars Cup z. s.

čerpáno 119 tis. Kč

„Orientační závod TempO ZŠ U Roháčových kasáren“ – Vysokoškolský sportovní spolek
Přírodověda Praha, z. s.
čerpáno 4 tis. Kč

2016
„Slavia futsal 2016“ – SK Slavia Praha – klub futsalu FIFA, z. s.

čerpáno 116 tis. Kč

„Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – Sportovní klub
FC Bučis Team, o. s., z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – Dance Way klub,
o. s., z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež a táborovou činnost“ – HC Bohemians
Praha z. s.
čerpáno 89 tis. Kč
„Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – Hockey Club
Slavia Praha, z. s.
čerpáno 104 tis. Kč
„Zapojení dalších dětí do sportovní činnosti – Léto dětí v Edenu“ – SK SLAVIA PRAHA –
POZEMNÍ HOKEJ, z. s.
čerpáno 59 tis. Kč
„Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež“ – Fbk Olymp
Praha, z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„Rozvoj mládežnického volejbalu na Praze 10“ – SK Slavia Praha – volejbal, z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„Celoroční podpora SK Slavia Praha – fotbal mládež“ – SK Slavia – fotbal mládež z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„Hraj volejbal na Praze 10 + Letní tábor Hořice“ – PVK Olymp Praha o. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„Pravidelná činnost sportovního centra SK Hamr z.s. pro děti a mládež“ – SK Hamr z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„S florbalem do školy a ze školy – Hrajeme na desítce“ – Florbalová škola Bohemians z. s.
čerpáno 118 tis. Kč
„Pronájem sportovišť pro družstva mládeže CU Bohemians Praha z. s.“ – CU Bohemians z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„Celoroční činnost TJ Sokol Praha Vršovice“ – TJ Sokol Praha Vršovice o. s.
čerpáno 119 tis. Kč
Položka 5222 - Neinv. transfery spolkům, ÚZ 098
čerpání 10 070 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly navýšeny usnesením RMČ č. 200 ze dne 25. 4. 2016 dotací z MHMP –
VHP ve výši 10 070 tis. Kč. Na základě Usnesení Výboru sportovního Zastupitelstva MČ Praha 10
č. 34 ze dne 25. 11. 2016, Usnesení Rady MČ Praha 10 č. 299 ze dne 3. 5. 2016 a následně
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 č. 10/21/2016 ze dne 1. 6. 2016 byly prostředky přiděleny na
následující projekty:
„Sportovní a výchovná činnost FbŠ Bohemians“ – Florbalová škola Bohemians z. s.
čerpáno 852 tis. Kč
„Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – AFK SLAVIA Malešice, z. s.
čerpáno 41 tis. Kč

2016
„Zajištění tréninkového a soutěžního provozu pro mládežnická družstva“ – ČAFC
PRAHA, z. s.
čerpáno 240 tis. Kč
„Podpora sportovní činnosti mládeže CU Bohemians Praha“ – CU Bohemians Praha, z. s.
čerpáno 299 tis. Kč
„Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – HC Bohemians Praha z. s.
čerpáno 107 tis. Kč
„Juniorský tým + U16“ – Prague Black Panthers z. s.

čerpáno 67 tis. Kč

„Celoroční činnost mládežnických oddílů SK HAMR, z. s.“ – SK HAMR, z. s.
čerpáno 1 364 tis. Kč
„Oddíl boxu pro děti a mládež“ – Sportovní klub 10, z. s.

čerpáno 20 tis. Kč

„Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, z. s.
čerpáno 2 534 tis. Kč
„Snížení nákladů TJ na sportovní činnost“ – Tělovýchovná jednota Lokomotiva
Vršovice, z. s.
čerpáno 127 tis. Kč
„Zajištění pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže“ – Tělocvičná jednota Sokol Praha
– Vršovice
čerpáno 749 tis. Kč
„Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – Tělocvičná jednota Sokol Praha Záběhlice, p.
s.
čerpáno 162 tis. Kč
„Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – TJ ASTRA Zahradní Město, z. s.
čerpáno 451 tis. Kč
„PVK Olymp Praha – volejbal“ – Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o. s., z. s.
čerpáno 234 tis. Kč
„Příspěvek na fotbalové soustředění“ – CU Bohemians Praha, z. s.

čerpáno 30 tis. Kč

„Podpora realizace projektu ‚Hraj Florbal‘ “ – Florbalová škola Bohemians z. s.
čerpáno 30 tis. Kč
„Zajištění činnosti mládeže ve sportovních areálech TJ Bohemians na Praze 10“ – Tělovýchovná
jednota Bohemians Praha, z. s.
čerpáno 1 387 tis. Kč
„Celoroční podpora SK Slavia Praha – fotbal mládež“ – SK Slavia Praha – fotbal mládež, z. s.
čerpáno 333 tis. Kč
„Financování nákladů na provoz sport. areálu a údržbu hracích ploch“ – Sportovní klub Union
Vršovice o. s., z. s.
čerpáno 270 tis. Kč
„Sportem proti hendikepu“ – Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s.

čerpáno 144 tis. Kč

„Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA, z.
s.
čerpáno 280 tis. Kč
„Podpora realizace projektu ‚Sport pro každého‘ “ – KALOKAGATHIA PRAHA z. s.
čerpáno 30 tis. Kč

2016
„Podpora organizované sportovní činnosti mládeže“ – Sportovní klub FC Bučis
Team, o. s., z. s.
čerpáno 289 tis. Kč
„Podpora projektů sportovní činnosti s výrazně prospěšným přínosem pro obyvatele MČ Praha 10“
– Sportovní klub FC Bučis Team, o. s., z. s.
čerpáno 30 tis. Kč
Položka 5331 - Neinv. přísp. zříz. přísp. org., ÚZ 38
čerpání 11 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Podpora sportovních aktivit žáků školy“ – Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem
81/460, P. O.
čerpáno 11 tis. Kč
Položka 5339 - Neinv. transf. cizím přísp. org.
čerpání 23 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Plavání pro neorganizované děti, mládež a občany městské části Praha 10“ – Střední
průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299, p. o.
čerpáno 23 tis. Kč
Položka 5493 - Účel. neivn. transfery fyz. osobám, ÚZ 098 čerpání 10 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly navýšeny usnesením RMČ č. 200 ze dne 25. 4. 2016 dotací z MHMP
VHP ÚZ 098 a po schválení ZMČ č. 10/21/2016 ze dne 1. 6. 2016 byla přidělena veřejná finanční
podpora.
Projekt „Podpora handicapované hráčky tenisu na vozíku“
čerpáno 10 tis. Kč
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - FO
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

čerpání 67 tis. Kč (36,0 % RU)

„Letní příměstský tábor v Bambulkách“

čerpáno 20 tis. Kč

„ART TALKS“

čerpáno 47 tis. Kč

Položka 5213 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - PO
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

čerpání 255 tis. Kč (100,0 % RU)

„Pořad OTEVÍRÁNÍ - poetický večer s hostem“ – Otevření s. r. o.
čerpáno 17 tis. Kč
„II. ROC´K FESTIVAL SENIORS v KD Barikádníků“ – Catering Zlatá Praha, s. r. o.
čerpáno 119 tis. Kč
„Slavní průmyslníci, vynálezci a zahradníci města Nad Viničním údolím“ - FOIBOS BOOKS s. r.
o.
čerpáno 119 tis. Kč
Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol.
čerpání 119 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Celoroční činnost Trmalova vila – Kotěrovo centrum 2016“ – Kotěrovo centrum
architektury o. p. s.
čerpáno 119 tis. Kč
Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům
čerpání 1 303 tis. Kč (99,7 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
„Volný čas – Hlídky mladých zdravotníků“ – Oblastní spolek ČČK Praha 10 + Benešov, p. s.
čerpáno 29 tis. Kč
„Letní tábor pro děti 2016“ – Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice z. s.
čerpáno 29 tis. Kč
„Velká Mikulášská oslava“ – Spolek KAŇKA, z. s.

čerpáno 10 tis. Kč

2016
„Letní tábor, Den dětí Malešice, Vršovický koláč“ – Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Beta,
p. s.
čerpáno 48 tis. Kč
„Rok v kruhu 2016“ – Komunitní centrum KRUH, z. s.

čerpáno 17 tis. Kč

„Literární pořady SBČ“ – Společnost bratří Čapků, spolek

čerpáno 17 tis. Kč

„Letní tábory skautského střediska J. Rady Praha (2 turnusy)“ – Junák – český skaut, středisko J.
Rady Praha, z. s.
čerpáno 17 tis. Kč
„Šarbilach – Židovská kultura a tradice na Praze 10“ – Orchestr Šarbilach, z. s.
čerpáno 25 tis. Kč
„Realizace inscenace pro mládež William Shakespear ‚Zkrocení zlé ženy‘ “ – ArtWay, z. s.
čerpáno 29 tis. Kč
„Digitální světlonoši pro Prahu 10“ – Moudrá Sovička, z. s.

čerpáno 29 tis. Kč

„V. ročník Memoriálu Rosti Čtvrtlíka“ – Čtvrtlístek z. s.

čerpáno 17 tis. Kč

„Divadlo X10 ve Strašnicích pro místní rodiny s dětmi“ – Divadlo X10 z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„Sousedský rok v Malešicích“ – Občanské sdružení KAPLE REKTORSKÁ, z. s.
čerpáno 10 tis. Kč
„Zažít město jinak 2016“ – Auto*Mat, z. s.

čerpáno 20 tis. Kč

„Tábory střediska Scarabeus“ – Junák – český skaut, středisko Scarabeus Praha, p. s.
čerpáno 20 tis. Kč
„Tábory 87. PS Javor 2016“ – Pionýr, z. s. – 87. pionýrská skupina Javor
„Hudební dílny La škola pro děti z Prahy 10“ – La škola, z. s.

čerpáno 26 tis. Kč
čerpáno 23 tis. Kč

„Volnočasové aktivity Pop Balet 2016“ – Pop Balet, z. s.

čerpáno 59 tis. Kč

„Petrohradská 1.2.3. (Petrohradská kolektiv, z. s.) – Petrohradská kolektiv, z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„Vršovické divadlo MANA – celoroční činnost“ – Centrum MANA, o. s., z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„Táborová činnost“ – Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA, z. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„Strašilka pro Strašnice“ – Strašilka z. s.

čerpáno 57 tis. Kč

„Letní tábor oddílu SUP“ – Pionýr, z. s. – 76. pionýrská skupina Jánka Fábryho, p. s.
čerpáno 9 tis. Kč
„Celoroční umělecká činnost big bandu Concept Art Orchestra“ – Spolek Concept Art Organising,
z. s.
čerpáno 82 tis. Kč
„Kulturní a umělecká činnost v GALERII DESET v roce 2016“ – G. DESET, z. s.

2016
čerpáno 119 tis. Kč
„Koncert pro občany městské části Praha 10“ – CARMINA BOHEMICA z. s.
čerpáno 32 tis. Kč
„Letní tábor 188. PS T. O. Bobříci“ – Pionýr, z. s. – 188. pionýrská skupina T. O. Bobříci,
p. s.
čerpáno 14 tis. Kč
„Města v lese /hudeb. program alternat. koncertů v Café V lese“ – Piána na ulici z. s.
čerpáno 93 tis. Kč
Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a nábožen. spol.
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

čerpání 136 tis. Kč (100,0 % RU)

„Multižánrový festival ‚Dny dobrých zpráv‘ “ - Sbor Křesťanské společenství Praha
čerpáno 17 tis. Kč
„Umělecká produkce Husova sboru ve Vršovicích“ - Náboženská obec Církve československé
husitské v Praze 10 – Vršovice
čerpáno 119 tis. Kč
Položka 5229 - Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. org.
čerpání 11 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Poznej krásy země České“ – Nadační fond pomocná ruka
čerpáno 11 tis. Kč
Položka 5229 - Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. org., ÚZ 098
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

čerpání 0,0 % RU

Položka 5331 - Neinv. přísp. zříz. přísp. org., ÚZ 37
čerpání 51 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Školní almanach k 100. výročí dostavění budovy ZŠ v Kodaňské ulici č. 16“ – Základní
škola Karla Čapka Praha 10, Kodaňská 16/658
čerpáno 51 tis. Kč
Položka 5339 - Neinv. transf. cizím přísp. org.
čerpání 119 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Pravidelná činnost centra (DDM) pro volný čas dětí a mládeže“ - Dům dětí a mládeže
Praha 10 – Dům UM, p. o.
čerpáno 119 tis. Kč
§ 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi
Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - F.O.
čerpání 24 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Spokojená rodina“ – Triadis, o. p. s.
čerpáno 24 tis. Kč
Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol.
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

čerpání 87 tis. Kč (100,0 % RU)

„Centrum pro rodinu; Terénní program sociálních asistentů Streetwork (TPSA); Centrum
metadonové substituce“ – Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s.
čerpáno 57 tis. Kč
„Doléčovací centrum Magdaléna“ - Magdaléna, o. p. s
Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům
Projekt „Pojďme na to od kořenů“ – Elio, z. s.

čerpáno 30 tis. Kč
čerpání 63 tis. Kč (100,0 % RU)
čerpáno 63 tis. Kč

§ 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče
Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol.
čerpání 30 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Pomoc lidem bez domova 2016“ – Maltézská pomoc, o.p.s.
čerpáno 30 tis. Kč

2016
Položka 5229 - Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. org.
čerpání 44 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Senioři, nejste na to sami!“ – Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.
čerpáno 44 tis. Kč
Položka 5331 - Neinv. přísp. zříz. přísp. org., ÚZ 34
čerpání 20 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Pro druhé, ne proti druhým“ – Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100, p. o.
čerpáno 20 tis. Kč
Položka 5331 - Neinv. přísp. zříz. přísp. org., ÚZ 45
čerpání 63 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Zdravý kolektiv ZŠ Eden“ – Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035
čerpáno 63 tis. Kč
Položka 5333 - Neinv. transf. škol. PO zříz. státem, kraji a obcemi čerpání
26 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Školní program prevence sociálně patologických jevů“ – Gymnázium, Praha 10, Omská
1300, p. o.
čerpáno 26 tis. Kč
§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

čerpání 123 tis. Kč (100,0 % RU)

„Osvětové akce o netopýrech s prezentací trvale handicapovaných netopýrů“ – ZO ČSOP Nyctalus,
p. s.
čerpáno 23 tis. Kč
„Činnost Ekocentra v Domě“ – 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“, p. s.
čerpáno 100 tis. Kč
Položka 5339 - Neinv. transf. cizím přísp. org.
čerpání 29 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Žijí tu s námi, podpora volně žijících živočichů na Praze 10“ - Lesy hl. m. Prahy,
p. o.
čerpáno 29 tis. Kč
§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 88 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
„Poskytování sociálních služeb občanům Prahy 10“ – POHODA – společnost pro normální život
lidí s postižením, o. p. s.
čerpáno 29 tis. Kč
„Služby asistence občanům MČ Praha 10“ – Asistence, o. p. s.
Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

čerpáno 59 tis. Kč

čerpání 257 tis. Kč (100,0 % RU)

„Komplexní psychosociální a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich
blízké“ - PRO Gaudia z. s.
čerpáno 28 tis. Kč
„Centrum Amelie Praha“ - Amelie, z. s.

čerpáno 116 tis. Kč

„Osobní asistence pro občany MČ Praha 10“ – HEWER, z. s.

čerpáno 113 tis. Kč

Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol., ÚZ 098
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
„Pečovatelská služba“ – Arcidiecézní charita Praha

čerpání 81 tis. Kč (100,0% RU)
čerpáno 81 tis. Kč

2016
§ 4352 - Tísňová péče
Položka 5229 - Ost. nein. transf. nez.. a pod. org., ÚZ 098
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

čerpání 221 tis. Kč (100,0 % RU)

„Zůstaň doma v bezpečí – prevence tísňové péče“ – Anděl Strážný, z. ú.
čerpáno 104 tis. Kč
„Žít déle doma“ - ŽIVOT 90, z. ú.

čerpáno 117 tis. Kč

§ 4354 - Chráněné bydlení
Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol., ÚZ 098 čerpání 20 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Chráněné bydlení na Xaverově“ – Diakonie Církve bratrské
čerpáno 20 tis. Kč
§ 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb
Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

čerpání 155 tis. Kč (100,0 % RU)

„Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým“ – Okamžik z. s.
čerpáno 38 tis. Kč
„Služby Dobrovolnického centra Protěž“ – Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.
čerpáno 117 tis. Kč
§ 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 107 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Domov se zvláštním režimem – podpora reminiscenční terapie u osob s Alzheimerovým
onemocněním“ – Alzheimercentrum Průhonice, z. ú.
čerpáno 107 tis. Kč
§ 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 29 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Odborné sociální poradenství v Hospici Dobrého Pastýře“ – TŘI, o. p. s.
čerpáno 29 tis. Kč
Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098
Projekt „Hospic Malovická“ – „soft palm“ o. s., z .s.

čerpání 59 tis. Kč (100,0 % RU)
čerpáno 59 tis. Kč

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

čerpání 95 tis. Kč (100,0 % RU)

„Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem“ - Ruka pro život o. p. s.
čerpáno 9 tis. Kč
„Odlehčovací služba a osobní asistence pro klienty z MČ Praha 10“ – Hornomlýnská, o.p.s.
čerpáno 27 tis. Kč
„Tichá linka“ - Tichý svět, o. p .s.
Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

čerpáno 59 tis. Kč
čerpání 66 tis. Kč (100,0 % RU)

2016
„Univerzita Dr. Parkinsona 2016“ – Parkinson-Help z. s.

čerpáno 40 tis. Kč

„Komplexní rehabilitace v prevenci rozvoje komplikací při dětské mozkové obrně (DMO)“ –
SDMO – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
čerpáno 26 tis. Kč
Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol., ÚZ 098
čerpání 133 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
„Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením + Raná péče
pro rodiny z Prahy 10“ – Diakonie ČCE – středisko Praha
čerpáno 22 tis. Kč
„Sociální služby Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze“ – Diakonie ČCE –
Středisko křesťanské pomoci v Praze
čerpáno 111 tis. Kč
Položka 5229 - Ost. nein. transf. nez. a pod. org., ÚZ 098
čerpání 237 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
„Poradna Cesty domů“ - Cesta domů, z. ú.

čerpáno 118 tis. Kč

„Poskytování komplexních sociálních služeb osobám s poruchami autistického spektra z MČ Praha
10 a podpora jejich rodin“ – Národní ústav pro autismus, z. ú.
čerpáno 119 tis. Kč
§ 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Položka 5212 - Neinv. transf. nefin. podnik. subj. - F.O.
čerpání 29 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Dětské jesle Skalka“ – Kateřina Mixová, Pavlína Kořenková
Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol.
Projekt „Komunitní práce s rodinou“ – Klub K2 o. p. s.
Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098
Finanční prostředky byly použity na následující projekt:

čerpáno 29 tis. Kč

čerpání 111 tis. Kč (100,0 % RU)
čerpáno 111 tis. Kč
čerpání 21 tis. Kč (100,0 % RU)

„Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombin. postižením žijící na území Prahy 10“ – EDA cz,
z. ú.
čerpáno 21 tis. Kč
Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

čerpání 114 tis. Kč (100,0 % RU)

Integrační školičky Smíšek“ – Občanské sdružení Smíšek, spolek, z. s.

čerpání 13 tis. Kč

„Podpora aktivního života rodin s malými dětmi v Praze 10“ – Mateřské a otcovské centrum
pohody, z. s.
čerpání 56 tis. Kč
„Programy pět P a Kompas“ – Hestia – Centrum pro dobrovolnictví z. ú.
Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
„Dny pro děti s ADHD“ – „Bambulky“, z. s.

čerpání 45 tis. Kč

čerpání 115 tis. Kč (100,0 % RU)
čerpáno 28 tis. Kč

2016
„Centrum rodinné terapie Horizont“ – Dům tří přání, z. ú.

čerpáno 62 tis. Kč

„Programy pět P a Kompas“ - Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
čerpáno 25 tis. Kč
Položka 5229 - Ost. nein. transf. nez. a pod. org.
čerpání 10 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Podpůrná individuální práce s rodinou“ – Lata – programy pro mládež a rodinu, z. ú.
čerpáno 10 tis. Kč
Položka 5229 - Ost. nein. transf. nez. a pod. org., ÚZ 098
čerpání 49 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „ ‚Samy na to nestačí‘ diagnostika, následná péče a prevence týraného, zneužívaného a
zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) v roce 2016“ – DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM,
z. ú.
čerpáno 49 tis. Kč
§ 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol.
čerpání 29 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – Azylový dům“ – Středisko křesťanské
pomoci Horní Počernice
čerpáno 29 tis. Kč
§ 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra
Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098 čerpání 61 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Komplexní služby pro občany Prahy 10“ – Fosa o. p. s.
čerpáno 61 tis. Kč
§ 4378 - Terénní programy
Položka 5223 - Neinv. transf. církvím a náb. spol, ÚZ 098 čerpání 65 tis. Kč (100,0 % RU)
Projekt „Komplexní domácí péče EZRA – integrované sociální a zdravotní služby pro seniory se
zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust“ – Židovská obec v Praze
čerpáno 65 tis. Kč
§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Položka 5221 - Neinv. transf. obecně prosp. spol., ÚZ 098
čerpání 554 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:
„Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením“ – Tyfloservis, o. p. s.
čerpáno 41 tis. Kč
„Facilitační centrum pro seniory“ – POINT 50+, obecně prospěšná společnost, o. p. s.
čerpáno 119 tis. Kč
„Mezigeneračně na Praze 10“ – Mezi námi, o. p. s. čerpáno 119 tis. Kč
„Bezplatné poradenství pro seniory v Centru Elpida v roce 2016“ – Elpida, o. p. s.
čerpáno 40 tis. Kč
„Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem“ – Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.
p. s.
čerpáno 7 tis. Kč
„Občanská poradna REMEDIUM“ – REMEDIUM Praha o. p. s.

čerpáno 23 tis. Kč

„Poskytování sociál. služeb, zajištění školení ovládání PC hlasem a bezbarierové přepravy pro
osoby se zdravotním postižením“ – Polovina nebe o. p. s.
čerpáno 117 tis. Kč

2016
„Sociální služby-Sociální terapeutické dílny a Sociální rehabilitace pro osoby s mentálním
postižením“ – Centrum Martin o. p. s.
čerpáno 88 tis. Kč
Položka 5222 - Neinv. transf. spolkům, ÚZ 098
Finanční prostředky byly použity na následující projekty:

čerpání 487 tis. Kč (100,0 % RU)

„Online zdravotně – sociální přednášky pro veřejnost“ – Občanské sdružení SEPPIA, z. s.
čerpáno 28 tis. Kč
„Zdravotně sociální program – rehabilitační aktivity“ – Svaz tělesně postižených v České republice
čerpáno 14 tis. Kč
„Občanská poradna Společnou cestou“ – SPOLEČNOU CESTOU, z. s.
čerpáno 17 tis. Kč
„Zdravotně sociální program“ – SVAZ DIABETIKŮ ČR, ÚZEMNÍ ORGANIZACE PRAHA 10,
p. s.
čerpáno 18 tis. Kč
„Dílny tvořivosti“ – Dílny tvořivosti, o.p.s., z s.

čerpáno 8 tis. Kč

„Podpora lidí s epilepsií a jejich blízkých“ – Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
čerpáno 27 tis. Kč
„Komunitní tým Jih – sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním“ – Fokus Praha, z.
ú.
čerpáno 119 tis. Kč
„Psychosociální akademie (přednášky pro studenty středních škol) – Občanské sdružení
KOLUMBUS, z. s.
čerpáno 64 tis. Kč
„Podpora lidí bez domova z Prahy 10 v azylovém domě pro seniory nebo lidi se zdravotním
handicapem“ – NADĚJE, z. s.
čerpáno 65 tis. Kč
„Aktivní pohyb od dětství po stáří“ – Senior fitness z. s.

čerpáno 69 tis. Kč

„Provoz Centra sociálních služeb ČUN Praha“ – Česká unie neslyšících, z. s.
čerpáno 58 tis. Kč

0082 - Správa majetku
Investiční výdaje
§ 3111 - Předškolní zařízení
ORG 80005212028 reko MŠ Na Sychrově
čerpání 11 873 tis. Kč (95,8 % RU)
Finanční prostředky čerpány na dokončení rekonstrukce pavilonu C, technický dozor, autorský
dozor, BOZP a uvolnění zádržného na bankovní záruku.
§ 3113 - Základní školy
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 213032 ZŠ - reko sociálních zařízení
čerpání 5 462 tis. Kč (55,7 % RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ V Rybníčkách.
ORG 213033 ZŠ - reko školních hřišť

čerpání 5 364 tis. Kč (95,8 % RU)

2016
Položka byla čerpána na rekonstrukci hřiště v areálu ZŠ V Rybníčkách včetně nákladů na PD,
autorský dozor a znalecký posudek.

0091 - Vnitřní správa
§ 6112 - Zastupitelstva obcí
čerpání 12 096 tis. Kč (89,7 % RU)
Jedná se o výdaje spojené s činností zastupitelů, včetně jejich odměn a činností komisí při
zastupitelstvu a výborů.
§ 6171 - Činnost místní správy
U vybraných položek je uvedeno čerpání včetně poskytnutých dotací (v tabulkách je rozepsáno po
ÚZ.
Položka 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
čerpání 76 241 tis. Kč (92,7 % RU)
Usnesením ZMČ Praha 10 č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 byl schválen limit prostředků na platy
zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2016 v objemu 149 000 tis. Kč.
Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. čerpání 20 588 tis. Kč (93,3 % RU)
Z této položky se provádí odvody na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti.
Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. čerpání 7 411 tis. Kč (93,4 % RU)
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné zdravotní
pojištění.
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 25 308 tis. Kč (81,4 % RU)
Z této položky se hradí správa a úklid budovy ÚMČ, dále stravování, WiFi pro občany na Praze 10,
kopírovací služby, zajištění ostrahy ÚMČ, lékařské prohlídky – preventivní péče, revize, STK u
služebních aut, audit ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, střežení služebních aut – GPS,
zveřejnění inzerátů, webhosting, serverhosting, WebCall – vyvolávací zařízení, aktualizace ASPI,
servis elektronických úředních desek, služby technické podpory pro eOP, servis a údržba
promopanelů, televizní vysílání PRAHA TV, stenografické práce při zastupitelstvech, skartace
písemností, ČSN online – technické normy pro OST, podpory SW, agendový systém PROXIO –
matriky, poplatky, objednávky, SW VITA – stavební úřad, přestupky, SW MISYS – mapové
podklady, SW GINIS – ekonomický software, SW DataCentrum – personální systém, SW iDES –
bytová evidence, SW e-Spis – spisová služba, podpory hardware: podpora poč. knihoven
(zálohování), podpora firewall, fortimail, podpora serverů, VMware, Windows a Office podpory,
atd.

