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Bilance příjmů a výdajů k 31. 12. 2017
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 rekreačný pobyt
1343 - poplatek za užívání veř. prostranství
1344 - poplatek ze vstupného
1345 - poplatek z ubytovací kapacity
1359 ostatní odvody z vybraných činností a služeb jn
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
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
PŘEVODY
ÚHRN PŘÍJMŮ
5xxx neinvestiční výdaje
6xxx investiční výdaje
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
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RS
2017

RU
2017

77 750
0
19 750
2 500
250
14 000
2 000
1 000
0
8 700
49 300
4 520
50
25
700
2 715
30
520
450
20
10
0
82 270
845 794
450 000
395 794
62 066
333 728
0
845 794
928 064
739 201
572 860
1 312 061
-383 997
374 365
7 520
2 112
0

77 750
0
19 750
2 500
250
14 000
2 000
1 000
0
8 700
49 300
4 760
50
25
700
2 715
270
520
450
20
10
0
82 510
1 114 953
450 000
664 953
62 066
333 728
269 159
1 114 953
1 197 463
853 695
675 016
1 528 711
-331 248

v tis. Kč
Skutečnost % plnění Skutečnost
k 31.12.17
k RU
k 31.12.16
115 329
0
32 728
2 475
440
19 891
8 220
1 702
0
12 294
70 307
8 654
71
60
76
4 372
392
89
3 566
14
0
14
123 983
864 953
200 000
664 953
62 066
333 728
269 159
864 953
988 936
711 642
152 586
864 228
124 708

148,3
0,0
165,7
99,0
176,0
142,1
411,0
170,2
0,0
141,3
142,6
181,8
142,0
240,0
10,9
161,0
145,2
17,1
792,4
70,0

150,3
77,6
44,4
100,0
100,0
100,0
100,0
77,6
82,6
83,4
22,6
56,5

103 668
0
23 505
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
526 590
57 224
327 761
141 605
766 590
880 122
657 628
88 949
746 577
133 545
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Zůstatky na účtech ke
dni 31. 12. 2017
Číslo účtu

Druh účtu

1081101579/5500

příjmový účet - privatiz.z hypot.úvěru

Stav v Kč

Privatizace, depozitní
vklady

2 224 769,05

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

základní běžný účet
příjmový účet
výdajový účet

107-2000733369/0800
1222-2000733369/0800
20028-2000733369/0800
30015-2000733369/0800
31229-2000733369/0800
6015-2000733369/0800

účet fondu zaměstnavatele
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

Úspěšný restart kariéry
Revital. parku Malešice EU/OŽD
výd. - Revital. parku Malešice
EU/OŽD
Revital. parku u Vrš. nádraží EU/OŽD
Místní plán rozvoje
Praha 10 - Majetková
Exekuce
ČSOB běžný účet

27-2499636399/0800
3278114399/0800
4623859389

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

2 224 769,05

966 115 913,41
483 928,45
90 944 688,19

Běžné účty, fondy

12 597 868,33
715 094,09
97 325,01
10 442,00
40 540,39
35 519 847,42
238 103 308,91
13 302 689,05
5 286 780,42
2 313 830,11
6 206 449,53
218 881,02
8 310 918,86
13 864 954,92
763 827,00
12 427,72
202 936,06
191 082,89
282 130,47
5 185 791,83
472 047,19
2 221,78

1 401 245 925,05

CELKEM

1 403 470 694,10

2

2017

0021 - Životní prostředí
Neinvestiční výdaje
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 10 499 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly 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.
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 71 929 tis. Kč (98,5 % 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: úklid ploch zeleně, jarní hrabání listí a pravidelný vývoz košů. V jarním období
se pak jednalo zejména o opakované zajišťování seče travnatých ploch. K doplňkovým
činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména řezy keřů a stromů.
Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové
položky je např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, ostraha Heroldových sadů,
parku Malinová – Chrpová, úhrada za osvětlení parků a byla z této položky samostatně
hrazena údržba Malešického parku.
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků
čerpání 6 466 tis. Kč (99,5 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci chodníku podél ul. Brigádníků
a na rekonstrukci chodníku Jakutská. Dále pak na rekonstrukci chodníků při ulicích Sečská
a Nad Úžlabinou. Dále na přípravu projektů rekonstrukce chodníků na Třebešíně,
na rekonstrukci chodníku Dvouletky x Černokostelecká, rekonstrukci chodníku Průběžná,
rekonstrukci plochy před ZŠ Švehlova, vybudování chodníku - Malešický park, vybudování
chodníku při ulici Rubensova, stavba chodníku ve vnitrobloku Na Hroudě a na rekonstrukci
chodníků mezi ulicemi Macešková a Kosatcová.
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť
čerpání 5 221 tis. Kč (75,7 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na herní plochu s grafikou Pod Hotelem. Dále pak
na dovybavení plochy při ulici Počernická a ve vnitrobloku Tolstého, na rekonstrukci hřiště
v ulici Vrátkovského a Jiříčkova, na rekonstrukci hřiště a instalaci laviček Na Vinici – park
Ivana Jilemnického, na rekonstrukci sportoviště Přistoupimská.

0041 - Školství
Neinvestiční příspěvky:
§ 3111 - Mateřské školy
Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.
čerpání 5 371 tis. Kč (82,9 % RU)
Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky:
ÚZ 1 MŠ - Učební pomůcky, hračky, materiál
čerpání 427 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na nákup hraček, učebních pomůcek a materiálu.
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ÚZ 2 MŠ - Vybavení
čerpání 400 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na pořízení hygienických potřeb v roce 2017 v MŠ,
zřízených MČ Praha 10.
ÚZ 3 MŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů
čerpání 2 539 tis. Kč (77,1 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na financování mzdových prostředků vč. odvodů ve třídách
s nízkou hygienickou kapacitou, na vyplacení odměn ředitelům a pracovníkům škol.
ÚZ 4 MŠ - Asistenti pedagoga
čerpání 2 005 tis. Kč (85,3 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů)
a faktur za služby asistentů pedagoga, školních, provozních asistentů. Prioritním posláním
asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání dětí se zdravotním postižením.
ÚZ 5 MŠ - Učitelská prémie bratří Čapků
čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky určené na ocenění za vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré
učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 10
byly převedeny bez odvodů na § 3299 a položku 5492.
Položka 5331 - Neinv.příspěvky zříz.přísp.org.
čerpání 46 280 tis. Kč (100,0 % RU)
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.
Položka 5336 - Neinvestiční transfery zříz. přísp. org.
čerpání 8 199 tis. Kč (100,0 % RU)
Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční dotace:
ÚZ 33063 MŠ - HMP dotace (Šablony)
čerpání 4 541 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony.
ÚZ 33014 MŠ - HMP dotace (Obědy pro každého)
čerpání 278 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Obědy pro každé dítě.
ÚZ 91 MŠ - HMP dotace (Asistenti pedagoga)
čerpání 1 102 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8.
2017 (mzdové náklady asistentů pedagoga).
ÚZ 96 MŠ – HMP dotace (Posílení mzd. prostředků)
čerpání 1 836 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti
obecního školství na území hlavního města Prahy a zvýšení limitu prostředků na platy.
ÚZ 98 MŠ - HMP dotace (VHP)
čerpání 444 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z výherních automatů byly čerpány na vybavení dle žádostí MŠ,
zřízených MČ Praha.
§ 3113 - Základní školy
Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.
čerpání 16 593 tis. Kč (71,7 % RU)
Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky:
ÚZ 10 - Selektivní primární prevence

čerpání 108 tis. Kč (83,1 % RU)
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Finanční prostředky byly čerpány v ZŠ, zřízených m. č. Praha 10 na výdaje spojené
se Selektivní primární prevencí, která se zaměřuje na skupiny osob, u nichž jsou ve zvýšené
míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování
a jsou většinou více ohrožené než jiné skupiny populace.
ÚZ 11 ZŠ - Učební pomůcky a učebnice
čerpání 901 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na nákup učebních pomůcek a učebnic.
ÚZ 12 ZŠ - Vybavení
čerpání 1 108 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na nákup hygienických potřeb v ZŠ.
ÚZ 13 ZŠ - Výuka AJ pro 1. a 2. ročník
čerpání 1 190 tis. Kč (74,4 % 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 10 148 tis. Kč (63,4 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na zajištění turnusů pro základní školy na školu v přírodě
a lyžařské výcviky v Horském hotelu v Černé Hoře, zastoupené společností Praha 10 –
Rekreace, a.s..
ÚZ 15 ZŠ - Mzdové prostředky včetně odvodů
čerpání 2 128 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky určené na financování odměn ředitelům a pracovníkům škol.
ÚZ 16 ZŠ - Asistenti pedagoga
čerpání 309 tis. Kč (61,8 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů)
a faktur za služby asistentů pedagoga, školních, provozních asistentů. Prioritním posláním
asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením.
ÚZ 17 ZŠ - Učitelské prémie bratří Čapků
čerpání 0,0 % RU
Finanční prostředky určené na ocenění za vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré
učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 10
byly převedeny bez odvodů na § 3299 a položku 5492.
ÚZ 18 ZŠ - Školní psycholog a spec. pedagog
čerpání 701 tis. Kč (93,5 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů)
a faktur za služby školního psychologa a speciálního pedagoga, kteří se v současné době jeví
jako nepostradatelní při výchově a vzdělávání problémových žáků a při spolupráci s rodiči.
Položka 5331 - Neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
čerpání 73 380 tis. Kč (100,0 % RU)
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.
Položka 5336 - Neinvestiční transfery zříz. přísp. org.
čerpání 14 135 tis. Kč (100,0 % RU)
Položka byla čerpána na níže uvedené neinvestiční příspěvky:
ÚZ 108 ZŠ - HMP dotace Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka
čerpání 28 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na financování systémové podpory výuky ČJ jako cizího.
ÚZ 13014 ZŠ - EU - školní obědy dostupné pro každé dítě
čerpání 622 tis. Kč (100,0 % RU)
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Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Školní obědy dostupné pro každého
žáka. Cílem projektu je zajistit stravování žákům ze sociálně slabých rodin v souladu
s platnou legislativou.
ÚZ 81 ZŠ - HMP dotace (Prevence)
čerpání 276 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na financování projektů specifické primární prevence
v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách
a školských zařízeních pro rok 2017.
ÚZ 91 ZŠ - HMP dotace (Asistenti pedagoga)
čerpání 2 706 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2017
do 31. 8. 2017 (mzdové náklady asistentů pedagoga).
ÚZ 96 ZŠ - HMP dotace (Posílení mzd. prostředků)
čerpání 2 530 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti
obecního školství na území hlavního města Prahy a zvýšení limitu prostředků na platy.
ÚZ 98 MŠ - HMP dotace (VHP)
čerpání 800 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z výherních automatů byly čerpány na vybavení dle žádostí ZŠ,
zřízených MČ Praha.
ÚZ 33122 MŠ - HMP dotace (Klima)
čerpání 21 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky určené na realizaci projektu Bezpečné klima v ZŠ Eden.
ÚZ 33063 MŠ - HMP dotace (Šablony)
čerpání 7 151 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony.
§ 3141 - Školní stravování
Položka 5331 - Neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. čerpání 27 600 tis. Kč (100,0 % RU)
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

0051 - Sociální věci
§ 3513 - Lékařská služba první pomoci
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ÚZ 602
čerpání 9 499 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly určeny na zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost
a lékařské pohotovostní služby pro dospělé. Ve sledovaném období byla uhrazena služba
poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2016 a v 1. - 3. čtvrtletí 2017.
Rozpočet pro rok 2017 činil 9 499 tis. Kč, k 31. 12. 2017 bylo čerpáno 9 499 tis. Kč.
§ 4350 - Domovy pro seniory
Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným PO (ÚZ 13305)
čerpání z dotace ze státního rozpočtu 13 537 tis. Kč (100,0 % RU)
Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu
z MPSV, určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy.
Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, p. o. (Domov
pro seniory U Vršovického nádraží, Domov pro seniory Zvonková a Domov pro seniory
Vršovický zámeček).
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Rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Následně byl upraven na základě usnesení ZMČ
č. 16/23/2017 ze dne 12. 6. 2017 na částku 3 859 tis. Kč. Pak byl upraven na základě usnesení
RMČ č. 780 ze dne 19. 10. 2017 na částku 8 285 tis. Kč. Následně byl upraven usnesením
RMČ č. 1002 ze dne 18. 12. 2017 na částku 13 537 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně
zaslány konečnému příjemci. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 13 537 tis. Kč z dotace z MPSV.
§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Položka 5331 - Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP)
čerpání 70 300 tis. Kč (71,7 % RU)
Příspěvek ve výši 98 000 tis. Kč byl určen na provozní výdaje příspěvkové organizace
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Vzhledem k celkovému objemu
poskytnutých dotací z MPSV a HMP vrátila příspěvková organizace koncem roku část
poskytnutého příspěvku zpět do rozpočtu MČ Praha 10.
Rozpočet pro rok 2017 činil 98 000 tis. Kč. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 70 300 tis. Kč.
Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným (ÚZ 13305)
čerpání z dotace ze státního rozpočtu 11 083 tis. Kč (100,0 % RU)
Na tento paragraf a položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace ze státního
rozpočtu z MPSV, určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy.
Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, p. o.
(Pečovatelská služba).
Rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Následně byl upraven na základě usnesení ZMČ
č. 16/23/2017 ze dne 12. 6. 2017 na částku 6 874 tis. Kč. Pak byl upraven na základě usnesení
RMČ č. 780 ze dne 19. 10. 2017 na částku 10 088 tis. Kč. Následně byl upraven usnesením
RMČ č. 1002 ze dne 18. 12. 2017 na částku 11 083 tis. Kč. Finanční prostředky byly zaslány
konečnému příjemci. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 11 083 tis. Kč z dotace z MPSV.
§ 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
Položka 5336 - Neinv. transfery zřízeným (ÚZ 13305)
čerpání z dotace ze státního rozpočtu 12 224 tis. Kč (100,0 % RU)
Na tento paragraf a položku byla zařazena část finančních prostředků z dotace ze státního
rozpočtu z MPSV, určených na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy.
Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, p. o. (Domov
se zvláštním režimem Zvonková a Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček).
Rozpočet pro rok 2017 činil 0 Kč. Následně byl upraven na základě usnesení ZMČ
č. 16/23/2017 ze dne 12. 6. 2017 na částku 5 607 tis. Kč. Pak byl upraven na základě usnesení
RMČ č. 780 ze dne 19. 10. 2017 na částku 10 440 tis. Kč. Následně byl upraven usnesením
RMČ č. 1002 ze dne 18. 12. 2017 na částku 12 224 tis. Kč. Finanční prostředky byly následně
zaslány konečnému příjemci. K 31. 12. 2017 bylo čerpáno 12 224 tis. Kč z dotace z MPSV.

0061 - Kultura a volný čas
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Položka 5169 - Nákup služeb
čerpání 6 748 tis. Kč (67,6 % RU)
Z této položky bylo uhrazeno zajištění kulturních akcí většího rozsahu pořádaných MČ Praha
10. Jednalo se např. o:
Jarní slavnost Prahy 10 včetně techniky a programu pro děti. Jarní slavnost Prahy 10 – jedna
z mnoha tradičních akcí s kulturním programem. Koná se každoročně na Kubánském náměstí
v rámci Farmářských trhů a je návštěvníky velice kladně hodnocena. V letošním roce jsme
pozvali legendární folkovou skupinu Javory, přítomné ženy navíc obdržely jarní květinu.
Na akci bylo přítomno cca 800 návštěvníků.
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Květinový bál pro seniory konaný dne 31. 3. 2017 – další z tradičních akcí pořádaných
MČ Praha 10. K tanci hrál Orchestr Jindřicha Váchy s moderátorkou a zpěvačkou Šárkou
Markovou. Jako speciální host vystoupilo duo Kamélie. Na akci je vždy sál naplněn
do posledního místa, tj. cca spokojených 300 seniorů.
Nejlepší učitel Prahy 10 – pilotní projekt ankety Cena bratří Čapků pro pedagogy MŠ a ZŠ
na území MČ Praha 10. K tomuto projektu byla složena výběrová komise napříč odborníky
z oblasti školství, kultury a vedení MČ, která vyhodnotila vítěze jednotlivých kategorií.
Slavnostním ceremoniálem ve Vršovickém zámečku provedla přítomné hosty a oceněné
pedagogy moderátorka Štěpánka Duchková a příjemnou atmosféru doplnili žáci ZUŠ
Bajkalská a operní sólistka ND paní Radka Sehnoutková s doprovodem.
Velikonoce 2017 byly pořádány v rámci Farmářských trhů na Kubáni s dětským veselým
programem a připomínkou velikonočních zvyků a výrobků – pletení pomlázek, dekorační
techniky a v Trmalově vile i s ochutnávkami velikonočních specialit, včetně technik barvení
kraslic a programem pro nejmenší. Naši nejmenší byli navíc obdarováni velikonočními
perníčky. Celkový počet počet návštěvníků byl cca 500.
Čarodějnice na Gutovce konané dne 30. 4. 2017 byly zajištěny včetně programu a techniky.
Májové slavnosti – akce s dlouholetou tradicí je koncipována pro všechny věkové skupiny
našich spoluobčanů a je pořádána ve sportovním areálu Hamr v Záběhlicích. Pro děti byla
zajištěna aktivní stanoviště a veselý program. V další programové části se v tom nejlepším
světle představily kapely: Perutě s Milanem Peroutkou, Band Janka Ledeckého, Rybičky 48
a na závěr klasika české scény Pražský výběr s Michalem Kocábem. Celý nabitý program
vyvrcholil velkolepým ohňostrojem, který rozzářil nebe nad Prahou 10. Celkový počet
návštěvníků za celý den byl odhadnut na cca 9 000.
Akce Den hudby konaná dne 21. 6. 2017 – nový projekt naší MČ Praha 10, kdy
se na několika podiích (dle vzoru světových metropolí) představili a propojili amatérští
a profesionální účinkující. Podia byla rozdělena dle žánrů – Heroldovy sady u Vršovického
zámečku se swingem a diexilandem, Gutovka pro mladé se školou DJ a Kapitánem Nemo,
podium Eden s Pražským pouťovým orchestrem a nakonec Malešický park (hlavní stage),
kde se vystřídaly amatérské skupiny s The Prostitute a v závěru s pomyslnou třešničkou české
hudební scény – Sto zvířat. Akce vzbudila i mediální zájem a počet návštěvníků odhadem
bylo 5 000.
Z dalších akcí bylo uhrazeno programové a technické zabezpečení Veletrhu sociálních
a návazných služeb a Dětského dne pro MŠ – svátek dětí se letos uskutečnil na Gutovce,
kde jsme pro děti z mateřských škol připravili koncertní vystoupení Jaroslava Uhlíře. Účast
dětí byla odhadována na 300, nakonec dosáhla výše 500 dětí.
Dále proběhla akce Svátek hudby konaná v Domově seniorů ve Zvonkové, v Kulturním domě
Barikádníků vystoupila skupina Perutě s Milanem Peroutkou, uhrazeno bylo rovněž technické
zajištění těchto dvou koncertů. V měsíci červnu bylo zajištěno konání akcí v Trmalově vile.
V období 4. čtvrtletí 2017 byla zajištěna v rámci spolupořadatelství akce Zpátky do školy,
dále proběhl Koncert pro Desítku v rámci projektu Dny Prahy 10 včetně zajištění reklamních
ploch na tuto kampaň, zajištěn byl mobiliář pro akci Den Zdraví, Staročeské trhy, Koncert
pro všechny a Operní árie. Uhrazeno bylo rovněž moderování celého projektu Dny Prahy 10
včetně losování bytů dne 21. 10. 2017. Mezi další akce patří: přednáška Petra Koukala
v Kulturním domě Barikádníků, Koncert Evy Pilarové, technické zajištění stanů
a veškerého mobiliáře pro projekt Dny Prahy 10, Karneval pro seniory konaný v Kulturním
8

2017
domě Barikádníků včetně produkčního zajištění, ostraha vánočních stromků a podia v období
od 27. 11. 2017 do 5. 1. 2018, zajištění akce 1. advent – rozsvěcení vánočního stromu Prahy
10 a stromečků jednotlivých MŠ a ZŠ, Akce Mikuláš v Malešicích, dále programu a dekorace
pro akci Ježíškovy pošty a pro Vánoční trh na Kubánském náměstí 2017, kompletní program,
technické a produkční zajištění Veselé vánoce, zajištěna byla kompletně Přehlídka vánočních
pásem MŠ a ZŠ MČ Prahy 10, uhrazeno bylo rovněž technické zajištění Rybovy vánoční mše,
Staročeské vánoce, přípravné činnosti a program pro zajištění akce Rybí polévka.

0064 - Veřejná finanční podpora
Neinvestiční výdaje:
Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31. 12. 2017 dosáhlo výše 30 303 tis. Kč, což činí
95,4 % RU.
Finanční prostředky jsou vyčleněny na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich
rozdělení probíhá na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok
2017. Přidělení dotací je schvalováno vrcholnými orgány MČ Praha 10. Pro rok 2017 bylo
usnesením ZMČ č. 14/3/2017 ze dne 20. 2. 20017 schváleno poskytnutí veřejné finanční
podpory v pěti oblastech vyhlášeného dotačního řízení v celkové částce 27 925 tis. Kč.
Tyto prostředky byly na základě schváleného mezipoložkového přesunu v rámci odvětví 0064
– Veřejná finanční podpora a uzavřených smluv v průběhu června 2017 ve velké části
poskytnuty schváleným příjemcům v průběhu měsíce června, zbývající příjemci obdrželi
finanční prostředky v průběhu července 2017.
V období 1. čtvrtletí roku 2017 byl usnesením RMČ č. 126 ze dne 23. 2. 2017
mezipoložkovým přesunem navýšen rozpočet v ORJ 0064 – Veřejná finanční podpora
o 2 810 tis. Kč v souvislosti s uzavřenými dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti
sportu z roku 2016.
§ 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
čerpáno 20 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace Antropofest, z. s.
na projekt Mezinárodní filmový festival Antropofest.
§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání
Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 98
čerpáno 114 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace o. p. s. Post Bellum
na projekt Workshopy mládeži i pedagogům Prahy 10.
Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 98
čerpáno 35 tis. Kč (87,5 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace Nadačnímu fondu
Pomocná ruka na projekt Poznej krásy země České, která vrátila část dotace ve výši 3 785 Kč.
Položka 5333 - Neinv. transf. škol. práv. osobám zřízeným státem, krajem a obcemi, ÚZ 98,
ORG 2
čerpáno 70 tis. Kč (100 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ Benešovská na projekt
Duhový klíč.
ORG 6
čerpáno 114 tis. Kč (92,7 % RU)
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Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ Chmelová na projekt
Sportovní rok v MŠ. Část dotace byla vrácena ve výši 8 738 Kč.
ORG 9
čerpáno 20 tis. Kč (100 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ Přetlucká na projekt
Návštěva IQ Parku Liberec.
ORG 15
čerpáno 194 tis. Kč (100 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ Omská na projekt
Malování to nás baví.
ORG 19
čerpáno 98 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ Tolstého na projekt
Škola písničkou.
ORG 22
čerpáno 16 tis. Kč (100 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ U Roháčových
kasáren na projekt Golem.
ORG 28
čerpáno 20 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace MŠ Zvonková na projekt
Keramické zvonkohraní.
ORG 33
čerpáno 70 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Gutova na projekt
Adaptační kurz ZŠ Gutova.
ORG 34
čerpáno 73 tis. Kč (80,2 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Hostýnská na projekty
Rok v Kruhu, Víme, proto neškodíme a Specializační studium vzdělávání pedagogů – bylo
vráceno 18 000 Kč.
ORG 36
čerpáno 65 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Jakutská na projekt
Adventní koncert ZŠ Jakutská.
ORG 37
čerpáno 153 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Karla Čapka
na projekty Adaptační výjezd, Čapkiáda, Jak se žilo v době pověstí, Motivační zápis
k projektu budoucích 1. tříd, Mým přítelem je knížka, Ohrožené druhy zvířat, Památky
UNESCO, Pošli nám pohled. Z projektu Motivační zápis bylo vráceno 1 161 Kč.
ORG 38
čerpáno 55 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Nad Vodovodem
na projekty Tradiční akce na ZŠ, Podpora sportovních aktivit žáků školy, Dřevíčková dílna
na kolečkách.
ORG 41
čerpáno 20 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Švehlova na projekt
Bezpečná škola i na internetu.
čerpáno 40 tis. Kč (100,0 % RU)

ORG 42
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Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ U Roháčových kasáren
na projekt Učíme se žít spolu – prožitkový kurz.
ORG 45
čerpáno 68 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Eden Vladivostocká na
projekty Divadlem k prevenci a Adaptační kurz pro žáky 6. tříd.
§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním
podnik. subjektům - fyzickým osobám, ÚZ 098
čerpáno 68 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemcům dotace Martině Schlechterové
na projekt Hravé cvičení s Arnoštkou a Bc. Martinu Trávníčkovi na projekt Zdravá záda dětí
– RHB.
Položka 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním
podnik. subjektům - právnickým osobám, ÚZ 098
čerpáno 3 136 tis. Kč (100,0 % RU)
Z této položky byly finanční prostředky vyplaceny Bohemians Praha 1905 a. s. – 699 tis. Kč,
HC Slavia Praha a. s. 121 tis. Kč a SK Slavia Praha – fotbal a .s. 1 986 tis. Kč v Programu –
oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních
poplatků ze vstupného jehož celková výše činila 2 806 tis. Kč.
Dále byly finanční prostředky z této položky poskytnuty Bohemians Praha 1905 a. s.
na projekty Nábor nových dětí ve spojení s dětským programem, Dětský den s Klokanem
a Vánoce s Klokanem ve výši 230 tis. Kč, Active Times, s. r. o. byly finanční prostředky
vyplaceny na projekt Active Times v částce 100 tis. Kč.
Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098
čerpáno 13 765 tis. Kč (100,0 % RU)
Z této položky byly finanční prostředky vyplaceny SK Slavii Praha z. s. – klubu futsalu FIFA
v Programu – oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky
místních poplatků ze vstupného ve výši 4 tis. Kč.
Další finanční prostředky byly vyplaceny schváleným příjemcům dotací zaměřených
na sportovní činnost dětí a mládeže, letní tábory, turnaje, soustředění, sportovní aktivity apod.
Jedná se o zapsané spolky: TJ Kovo vyplaceno 75 tis. Kč, ČAFC Praha 342 tis. Kč, TJ Sokol
Praha Vršovice 785 tis. Kč, SK Hamr projekt Celoroční činnost mládežnického oddílu ve výši
1 787 tis. Kč, Club Rodamiento 5 tis. Kč, TJ Sokol Praha Záběhlice 192 tis. Kč, SK Slavia
Praha – volejbal 120 tis. Kč, SK Slavia Praha – klub futsalu FIFA 200 tis. Kč, SK Slavia
Praha – vodní polo 96 tis. Kč, Vividus Dynamis – 5 tis. Kč, Univerzitní sportovní klub Praha
38 tis. Kč, Sportovní klub 10, z. s. 114 tis. Kč, Policejní sportovní klub Olymp Praha – oddíl
zápasu 265 tis. Kč, OR Asociace školních sportovních klubů ČR Praha 10 50 tis. Kč, SPMP
ČR pobočný spolek Praha-jih – SK Slavoj SPMP 33 tis. Kč, SK vozíčkářů Praha 305 tis. Kč,
Meno mosso 32 tis. Kč, FBC Slavia Praha 18 tis. Kč, HC Bohemians Praha 243 tis. Kč, CU
Bohemians Praha 384 tis. Kč, TJ Tatran Střešovice 90 tis. Kč, All Stars Cup 250 tis. Kč,
Česká asociace squashe 200 tis. Kč, Malešice v pohybu 10 tis. Kč, HC Slavia Praha
377 tis. Kč, Dámský házenkářský klub DHC Slavia Praha 127 tis. Kč, Policejní volejbalový
klub Olymp Praha 50 tis. Kč, Boulder-X – sportovní lezení 25 tis. Kč, Hry bez hranic 20 tis.
Kč, Pop Balet 50 tis. Kč, Rugby club Slavia Praha 138 tis. Kč, SC NEXTYLE Inlinetalent
430 tis. Kč, SK Slavia Praha – lukostřelba 49 tis. Kč, SK FC Bučis Team 700 tis. Kč, Dance
Way klub 144 tis. Kč, SK Slavia – fotbal mládež 420 tis. Kč, Florbalová škola Bohemians
1 045 tis. Kč, TJ Junior Praha 436 tis. Kč, TJ Bohemians Praha 12 tis. Kč, Beachklub Strahov
75 tis. Kč, TJ Astra Zahradní Město 480 tis. Kč, TJ Kovo 144 tis. Kč, TJ Lokomotiva
Vršovice 168 tis. Kč, PVK Praha 258 tis. Kč, Pop Balet – 80 tis. Kč, SK Slavia Praha – fotbal
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mládež 540 tis. Kč, SK Slavia – fotbal mládež 100 tis. Kč, SK Slavia Praha – pozemní hokej
182 tis. Kč, Prague Black Panter – 60 tis. Kč, FbK Olymp Praha – 300 tis. Kč, Florbalová
škola Bohemians – 52 tis. Kč, TJ Bohemians Praha 1 662 tis. Kč. Z projektu Oddílové
soustředění bylo vráceno 1 283 Kč.
Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, ÚZ 098
čerpáno 640 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity k čerpání dotací schváleným příjemcům
Střední průmyslové škole Na Třebešíně ve výši 40 tis. Kč a Domu dětí a mládeže – Dům UM
Praha 10 v částce 600 tis. Kč.
Položka 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám, ÚZ 098
čerpáno 10 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na čerpání dotace pro Ladislavu Pořízkovou ve výši
10 tis. Kč.
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Položka 5166 -Konzult., poraden. a právní služby
čerpáno 6 tis.(20,0 % RU)
Finanční prostředky byly použity na zpracování návrhu metodiky na dotační řízení 2018 –
Ing. Ivo Kačabovi.
Položka 5212 - Neinv. transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám, ÚZ 098
čerpáno 25 tis. Kč (100 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity k čerpání dotací schváleným příjemcům
Martině Schlechterové ve výši 8 tis. Kč a Evě Těthalové v částce 17 tis. Kč.
Položka 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům
právnickým osobám, ÚZ 098
čerpáno 500 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemcům dotace Catering Zlatá Praha,
s. r. o. ve výši 50 tis. Kč, Minesis Film, s. r. o. v částce 250 tis. Kč, Foibos s. r. o. 200 tis. Kč.
Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098
čerpáno 505 tis. Kč (66,9 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace Post Bellum o. p. s.
ve výši 105 tis. Kč, Kotěrovo centrum architektury 400 tis. Kč. Centrum Paraple o. p. s.
částku 250 000 Kč vrátilo celou.
Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098 čerpáno 1 637 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím příjemcům schválených
dotací: Společnost bratří Čapků 11 tis. Kč, Spolek Kaňka 21 tis. Kč, Kaple Rektorská
20 tis. Kč, Malešice v pohybu 45 tis. Kč, Divadlo X10 590 tis. Kč, Strašilka 130 tis. Kč, BučiPraha 10 částka ve výši 194 tis. Kč, Mezipatra 50 tis. Kč, Čtvrtlístek 50 tis. Kč, TJ Sokol
Vršovice 110 tis. Kč, Pionýr – 188. pionýrská skupina T. O. Bobříci 16 tis. Kč, Club
Rodamiento 17 tis. Kč, TJ Sokol Strašnice 49 tis. Kč, Pionýr – Pionýrská skupina Beta
10 tis. Kč, Pionýr – Pionýrské centrum Praha 10 – 30 tis. Kč, Pionýr – 76. pionýrská skupina
Jánka Fábryho - 10 tis. Kč, Junák – český skaut, stř. J. Rady Praha – 20 tis. Kč, La škola
– 10 tis. Kč, TJ Junior Praha - 50 tis. Kč, Centrum Mana - 250 tis. Kč, ZO ČSOP Natura Quo
Vadis - 54 tis. Kč.
Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098
čerpáno 190 tis. Kč (100,0 % RU)
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Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace Sboru
Křesťanské společenství Praha ve výši 30 tis. Kč, Náboženská obec církve Československé
husitské v Praze - 10 160 tis. Kč.
Položka 5333 - Neinv. transf. škol. právnickým osobám zřízeným státem, krajem a obcemi,
ORG 31
čerpáno 42 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Břečťanová na projekt
Pronájem zastřešeného podia s příslušenstvím /50. výročí ZŠ/.
ORG 36
čerpáno 35 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci dotace ZŠ Jakutská na projekt
Jakufest – festival hudebních a tanečních skupin ve výši 35 tis. Kč.
Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
čerpáno 40 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity k čerpání dotace schválenému příjemci Dům
dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM ve výši 40 tis. Kč.
Položka 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám, ÚZ 098
čerpáno 92 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na schválenou dotaci pro Mgr. Jiřího Pinkase - projekt
Výchovné koncerty pro ZŠ a seniory v pobytovém zařízení.
§ 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi
Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098
čerpáno 320 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům
dotace: Progressive, o. p. s. ve výši 70 tis. Kč, Magdaléna, o. p. s. ve výši 70 tis. Kč, Středisku
prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o. p. s. ve výši 180 tis. Kč.
Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 453 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace SANANIM,
z. ú. ve výši 453 tis. Kč.
§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
čerpáno 321 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty následujícím schváleným příjemcům
dotace: ZO ČSOP Nyctalus, p. s. ve výši 30 tis. Kč, Záhony pro školky, z. s. 80 tis. Kč, 01/14
ZO ČSOP Natura, quo vadis? p. s. v částce 171 tis. Kč a Mluvte s námi, z. s. 39 tis. Kč.
Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
čerpáno 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly k 31. 12. 2017 čerpány.
§ 4351 - Osobní asistence, pečovatel. služba a podpora samostatného bydlení
Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 535 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty následujícím příjemcům dotace: Cesta
domů, z. ú. ve výši 330 tis. Kč, Život 90, z. ú. v částce 75 tis. Kč a Cesta domů ve výši
130 tis. Kč pro odlehčovací služby.
§ 4352 - Tísňová péče
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Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 76 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty následujícím příjemcům dotace: Život 90,
z. ú. ve výši 50 tis. Kč a Anděl Strážný, z. ú. v částce 26 tis. Kč.
§ 4354 - Chráněné bydlení
Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098
čerpáno 50 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty příjemci dotace BONA o. p. s. ve výši
50 tis. Kč.
Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098
čerpáno 150 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty příjemci dotace Česká asociace
paraplegiků – CZEPA ve výši 150 tis. Kč.
Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098
čerpáno 70 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace Diakonii Církve
bratské ve výši 70 tis. Kč.
§ 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb
Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098
čerpáno 60 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace Ruka pro život,
o. p. s. v částce 60 tis. Kč.
Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098
čerpáno 436 tis. Kč (99,1 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty následujícím příjemcům dotace:
Dobrovolnické centrum Protěž ve výši 200 tis. Kč, Amelie, z. s. ve výši 150 tis. Kč, Centrum
pro manželství a rodinu, z. s. v částce 30 tis. Kč a Mamma Help v částce 30 tis. Kč.
Z projektu Řešení konfliktů v rodinách byla vrácena částka 3 800 Kč.
Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098
čerpáno 55 tis. Kč (78,6 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím příjemcům dotací:
Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie – Strašnice ve výši
15 tis. Kč a Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze ve výši 40 tis. Kč.
Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 170 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace Dům tří
přání, z. ú. ve výši 110 tis. Kč a Okamžik v částce 60 tis. Kč.
§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postiž. a domovy se zvláštním režimem
Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 50 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty schválenému příjemci dotace
Alzheimercentrum Průhonice, z. ú. v částce 50 tis. Kč.
§ 4358 – Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče
Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098
čerpáno 50 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny příjemci schválené dotace Tři, o. p. s.
ve výši 50 tis. Kč.
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Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 202 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty těmto schváleným příjemcům dotací:
PRO Gaaudia, z. ú. v částce 50 tis. Kč, Občanské sdružení Kaleidoskop, z. ú. ve výši
32 tis. Kč a „soft palm“ z. ú. v částce 120 tis. Kč.
§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098
čerpáno 934 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům
dotací: Hornomlýnská, o. p. s. v částce 35 tis. Kč, Maltézská pomoc v částce 135 tis. Kč,
Fosa v částce 63 tis. Kč, Polovina nebe v částce 30 tis. Kč, Asistence v částce 175 tis. Kč,
Právě teď v částce 40 tis. Kč, Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením
ve výši 101 tis. Kč, Remedium Praha ve výši 45 tis. Kč, Spokojená rodina ve výši 50 tis. Kč,
ERGO Aktiv v částce 130 tis. Kč, Tichý svět ve výši 130 tis. Kč.
Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098
čerpáno 322 tis. Kč (75,4 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty příjemci dotace ESET-HELP ve výši
197 tis. Kč, Barevný svět dětí – projekt Kámoš v částce 125 tis. Kč.
Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098
čerpáno 412 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím příjemcům dotací: Židovská
obec v Praze ve výši 160 tis. Kč, Dívčí katolická střední škola 12 tis. Kč, Arcidiecézní charita
Praha ve výši 240 tis. Kč.
Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery
neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 295 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty těmto schváleným příjemcům dotací:
Národní ústav pro autismus, z. ú. v částce 225 tis. Kč, Ústav metodiky první pomoci z. ú.
20 tis. Kč, ACORUS v částce 50 tis. Kč.
§ 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098
čerpáno 344 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům:
Klub K2, o. p. s. ve výši 280 tis. Kč, Krása pomoci v částce 50 tis. Kč, Centrum sociálních
služeb Hvozdy v částce 14 tis. Kč.
Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098
čerpáno 163 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům:
Mateřské a otcovské centrum pohody, z. s. ve výši 143 tis. Kč a Občanské sdružení Smíšek
v částce 20 tis. Kč.
Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím
a náboženským spol., ÚZ 098
čerpáno 150 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci dotace: Diakonie
ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze ve výši 150 tis. Kč.
Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 745 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty těmto schváleným příjemcům dotací:
EDA cz, z. ú. ve výši 63 tis. Kč, HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. v částce
130 tis. Kč, Střep – České centrum pro sanaci rodiny, z. ú. ve výši 100 tis. Kč, Centrum
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ALMA, z. ú. ve výši 50 tis. Kč, Dětské krizové centrum, z. ú. v částce 140 tis. Kč, Lata –
programy pro mládež a rodinu ve výši 50 tis. Kč a SANANIM, z. ú. v částce 212 tis. Kč.
§ 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098
čerpáno 50 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci dotace Středisku
křesťanské pomoci Horní Počernice – Azylový dům ve výši 50 tis. Kč.
§ 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra
Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098
čerpáno 27 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci Společnosti
E-Czech Epilepsy Associatin, z. s. ve výši 27 tis. Kč.
§ 4377 - Sociálně terapeutické dílny
Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098
čerpáno 190 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům
dotace: Sociálně terapeutická dílna – Café Martin ve výši 80 tis. Kč a Dílny tvořivosti
v částce 30 tis. Kč a Centrum Martin – Sociálně rehabilitační vzdělávání a praxe pro vstup
na trh práce pro osoby s mentálním postižením ve výši 80 tis. Kč.
§ 4378 - Terénní programy
Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098
čerpáno 175 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci Hewer, z. s. ve výši
175 tis. Kč.
Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098
čerpáno 150 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schválenému příjemci dotace Diakonie
ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze ve výši 150 tis. Kč.
§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Položka 5221 - Neinvestiční transfery o. p. s., ÚZ 098
čerpáno 530 tis. Kč (94,6 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům
dotací: Prostor Plus ve výši 40 tis. Kč, Mezi námi v částce 50 tis. Kč, Fosa ve výši 45 tis. Kč,
POINT 50+ ve výši 150 tis. Kč, Tyfloservis v částce 90 tis. Kč, Centrum Paraple ve výši
100 tis. Kč, Elpida v částce 55 tis. Kč a AEVUM ve výši 30 tis. Kč. Od AEVUM byla částka
30 tis. Kč vrácena.
Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům, ÚZ 098
čerpáno 385 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny následujícím schváleným příjemcům
dotací: Moudrá Sovička ve výši 25 tis. Kč, Stáří s aktivní tváří ve výši 90 tis. Kč, Svaz tělesně
postižených v ČR v částce 120 tis. Kč, Společnou cestou v částce 30 tis. Kč, Parkinson-Help
Klub Praha ve výši 120 tis. Kč.
Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol., ÚZ 098
čerpáno 60 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly vyplaceny schváleným příjemcům dotace: Domov
svaté Rodiny ve výši 40 tis. Kč a Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci Praha
v částce 20 tis. Kč.
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Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ÚZ 098
čerpáno 437 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty těmto schváleným příjemcům dotací:
Nadační fond Dar zraku ve výši 37 tis. Kč, České unii neslyšících v částce 100 tis. Kč a Fokus
Praha – Komunitní tým Podskalí v částce 300 tis. Kč.

0081 - Obecní majetek
Investiční výdaje
§ 3669 - Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Položka 6130 Pozemky
ORG 216015 pozemek Strašnice - restituce
čerpání 5 074,9 tis. Kč 84,6 % RU
OMP jedná o nabídce na odkoupení pozemků v k. ú. Strašnice od vlastníků. Jedná se zejména
o tyto pozemky: vnitroblok (zeleň) mezi ulicemi Brigádníků, Solidarity a Dvouletky, zeleň
v okolí ZŠ Brigádníků a v ulici v Olšinách, zeleň - vnitroblok mezi ulicemi v Olšinách
a Průběžná. Finanční prostředky byly převedeny do notářské úschovy JUDr. Martina Foukala
dle Protokolu č. 2017/OMP/1391 ze dne 23. 11. 2017. Řízení ukončeno, pozemek zapsán
na MČ Praha 10.

0082 - Správa majetku
Investiční výdaje
§ 3111 – Mateřské školy
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
§ 3113 - Základní školy
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 213029 ZŠ - reko fasád
čerpání 12 797 tis. Kč (94,8 % RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci fasády v ZŠ Jakutská.
ORG 213030 ZŠ - reko elektrorozvodů
čerpání 7 780 tis. Kč (70,7 % RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci elektroinstalace v objektu ZŠ Olešská a s ní související
projektová dokumentace, autorský dozor a znalecký posudek.
ORG 80096215008 ZŠ - navýšení kapacity ZŠ Jakutská čerpání 10 000 tis. Kč (100,0 % RU)
Ponechaná dotace z rozpočtu MHMP byla čerpána na stavební práce jmenované akce v plné
výši. Vlastní prostředky vynaložené na tuto akci
čerpání 10 568 tis. Kč (70,9 % RU)
ORG 80376215008 ŠJ ZŠ Kodaňská
čerpání 19 027 tis. Kč (95,1 % RU)
Poskytnutá dotace z rozpočtu MHMP byla čerpána na stavební práce jmenované akce.
Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny zahrnuje stavební úpravy se změnou dispozice
ve dvou podlažích z důvodu navýšení kapacity, výměnu všech rozvodů inženýrských sítí,
výměnu gastrotechnologie a vybudování nákladního výtahu. Půdní vestavbou dochází
ke zvýšení kapacity základní školy o 90 dětí, obsahuje kompletní výměnu střešní krytiny,
rekonstrukci krovů, výměnu stoupaček, rekonstrukci sociálního zařízení.
ORG 80444217028 ZŠ Brigádníků - reko kuchyně, jídelny ZTI
čerpání 14 052 tis. Kč (81,2 % RU)
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Poskytnutá dotace z rozpočtu MHMP byla čerpána na technický dozor, BOZP a stavební
práce této akce.
§3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 80445213036 reko dětského hřiště Tolstého
čerpání 6 300 tis. Kč (100 % RU)
Poskytnutá dotace z rozpočtu MHMP byla čerpána na stavební práce dané akce v plné výši.

0091 - Vnitřní správa
Neinvestiční výdaje
§ 6112 - Zastupitelstva obcí
čerpání 14 553 tis. Kč (93,7 % RU)
Jedná se o výdaje spojené s činností zastupitelů, včetně jejich odměn a činností komisí při
zastupitelstvu a výborů.
§ 6171 - Činnost místní správy
Položka 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru
čerpání 81 553 tis. Kč (95,1 % RU)
Usnesením ZMČ Praha 10 č. 14/2/2017 ze dne 20. 2. 2017 byl schválen limit prostředků
na platy zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2017 v objemu 154 000 tis. Kč.
Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje
čerpání 5 456 tis. Kč (92,5 % RU)
Jedná se o výplaty mezd na základě dohod o práci uzavřených mimo pracovní poměr.
Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. čerpání 21 287 tis. Kč (92,8 % RU)
Z této položky se provádí odvody na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti.
Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. čerpání 7 748 tis. Kč (93,9 % RU)
Finanční prostředky byly vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné
zdravotní pojištění.
Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 10 238 tis. Kč (78,2 % RU)
Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářského nábytku, starostenského řetězu,
mobilních telefonů, tiskáren, záložních zdrojů, mobilních klimatizačních jednotek, PC sestav,
drobného hm. majetku (skartovací stroj, čtečky čárových kódů, kancelářský sešívač, regály,
reklamní stojan, lampičky, ventilátory, židle, magnetické tabule, varné konvice apod.).
Položka 5169 - Nákup ost. služeb
čerpání 23 012 tis. Kč (74,3 % RU)
Z této položky je hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy
ze zdravotní dokumentace, pracovně-lékařská péče, kontrola nemocných, stenografické
záznamy zastupitelstev, služby provozní a technické podpory IT, internet, servisní podpora
na hlasovací zařízení, údržba a servis interaktivní úřední desky, STK u služebních aut, mytí
vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího
stroje, CCS karty, zveřejnění inzerátů, komerční a kvalifikované certifikáty, provoz promopanelů, časová razítka, rámování, kalibrace, stěhování, skartace, odvoz majetku k likvidaci
apod. Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10
jsou placeny z účtu správní firmy Majetková, a.s. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota
skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.
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