Finanční vypořádání za rok 2021 - komentář k nedočerpaným dotacím
I.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Dotace na SPOD – covid odměny UZ 13011 – vratka ve výši 92 188 Kč
Postupováno dle Metodiky, na část úvazků nemohla být odměny vyplacena.
Dotace na Integraci cizinců – UZ 17004 – vratka ve výši 108 587,- Kč
Podařilo se zrealizovat téměř všechny akce ve stanoveném rozsahu, některé akce byly
realizovány on-line, takže nebyly čerpány fin. prostředků rozpočtované na pronájmy či drobné
občerstvení, dále byly v nepatrné výši nedočerpány fin. prostředky na suroviny a materiál
v rámci některých aktivit ( fakturováno dle skutečné spotřeby). Dále nedošlo z důvodu
covidové situace k realizaci jedné akce v rámci podprojektu č. 11, a to Prezentace afro kultury
- módní přehlídka a nebyly zcela vyčerpány finance na aktivitu přednášky Poznejme Vietnam
( neuskutečnily se 2 přednášky)
II.

Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP


Dotace poskytnuté v roce 2021

1. neinvestiční dotace
Údržba plastik UZ 81 – vratka ve výši 6 900,- Kč
Dotace byla určena na konkrétně určené plastiky a na jejich údržbu byly prostředky
vynaloženy. Vzhledem k obdržení daru od soukromého subjektu, který byl určen na obnovu
konkrétní plastiky, byla potřeba dotačních zdrojů menší.
ZOZ UZ 81 – vratka ve výši 1 406 Kč
Čerpání je ovlivněno pouze počtem zaměstnanců, na něž se vztahuje povinnost složení ZOZ.
Mzdové prostředky školství UZ 96 – celková vratka ve výši 109,- Kč
Vrací: ZŠ Nedvědovo nám. ve výši 53,- Kč
ZŠ a MŠ Sdružení ve výši 56,- Kč
2. investiční dotace
Rekonstrukce objektu ZŠ Filosofská UZ 84 – nedočerpaná dotace ve výši 18 195 000,Kč
Probíhá povolovací řízení vlastní realizace v roce 2022 – žádost o ponechání dotace.
Adaptační strategie: Akumulační nádrže u školských objektů UZ 84 – nedočerpaná
dotace ve výši 5 000 000,- Kč
Realizace dalších připravovaných nádrží bude zahájena v roce 2022 u 3 školských objektů –
žádost o ponechání dotace.
Adaptační strategie: Rekonstrukce fontány na náměstí Generála Kutlvašra UZ 84 –
nedočerpaná dotace ve výši 3 000 000,- Kč
Akce byla v průběhu roku po posouzena technické stránce jako oprava a městská část požádala
usnesením Rady MČ P4 číslo 15R-493/2021 o změnu charakteru dotace na neinvestiční. Žádost
nebyla ze strany hl.m. Prahy do konce roku 2021 projednána, výdaje na opravy hradila MČ P4
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z vlastních zdrojů. Dodavatel nestihl realizaci před zimou, z hlediska charakteru prací
pokračování na jaře 2022 – žádost o ponechání dotace.
Retenční nádrže – nedočerpaná dotace ve výši 87 162,40 Kč
Městská část Praha 4 obdržela v roce 2021 zpětně dotaci z rozpočtu SFŽP na retenční nádrž
v rámci Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 - Využití dešťových vod pro
zalévání zeleně v objektu ZŠ Filosofská. Akce byla realizována v roce 2018 a byla na ní použita
část dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (UZ 90). Přijetím dotace ze SFŽP došlo k záměně zdrojů a
městská část vrací prostředky hl.m. Prahy do rozpočtu hl.m. Prahy, ale zároveň žádá o
převedení do roku 2022 a přisloučení k dotaci Retenční nádrže UZ 90


Dotace ponechané z roku 2020 a více

Neinvestiční
Na zachování, obnovu a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemií COVID-19 – vratka ve
výši 4 317,16 Kč
Investiční
Vnější zastínění školských budov – nedočerpaná dotace ve výši 2 294 670,14 Kč
Akce byly u většiny škol dokončeny v roce 2021, v roce 2022 realizace pokračuje u dalších
školských objektů. – žádost o ponechání dotace.
Projekty „Adaptační strategie na změnu klimatu“ Park V Zápolí – nedočerpaná dotace
ve výši 9 810 151,- Kč
Dokončena projektová dokumentace, dokončuje se koordinace s budoucí tramvajovou tratí.
Řešena bude jižní část parku. Jedná se o revitalizaci plochy zeleně, parkových cest s celoročně
pochozím mlatovým povrchem, odpovídajícím mobiliářem, osazením herního prvku a
dřevěných mol pro hru s posezení i parkovým osvětlením – žádost o ponechání dotace.
Projekty „Adaptační strategie na změnu klimatu“ Automatický závlahový systém –
nedočerpaná dotace ve výši 2 228 450,- Kč
V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace pro Jiráskovy sady a nám. Gen.
Kutlvašra , samotná realizace z důvodu koordinací proběhne v roce 2022 – žádost o ponechání
dotace.
Revitalizace koupaliště Lhotka, II. etapa – nedočerpaná dotace ve výši 14 094 297,48 Kč
Komplexní přestavba koupaliště Lhotka nadále pokračuje, čerpání pozdržela havárie fólie
hlavní vodní plochy v roce 2021. V roce 2022 se plánuje vyřešit kalové hospodářství, některé
nedokončené herní plochy, včetně parkování a stravování – žádost o ponechání dotace.
Regenerace VP Nedvědovo nám a ul. Plamínkové – nedočerpaná dotace ve výši
7 678 631,37 Kč
U akce VP Nedvědovo nám. na základě participace s občany došlo ke změně koncepce a pořadí
etap. U akce VP Plamínkové je zrealizována 1.etapa, a na základě participace s občany a
odvolání sousedního SVJ pokračuje projektová příprava další etapy – žádost o ponechání
dotace.
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Retenční nádrže – nedočerpaná dotace ve výši 1 257 782,58 Kč
Akce s jednoduchou přípravou a realizací a s největším přínosem jsou již dokončeny. Pokračuje
příprava a realizace komplikovanějších řešení. Tyto další nádrže přispějí k realizaci adaptační
strategie na změnu klimatu – žádost o ponechání dotace.
Úprava nebytového prostoru Kosmos pro potřeby zdravotnictví – nedočerpaná dotace
ve výši 27 182 695,58 Kč
V roce 2021 byla uzavřena dodavatelská smlouva a podařilo se před koncem roku zahájit
celkovou rekonstrukci prostor bývalého kina Kosmos jako zdravotnického zařízení. Budou
připravena veškerá technologická centra objektu (strojovny ÚT, chladu apod.), hygienická
zázemí personálu i návštěvníků, společné prostory a vnitřní komunikace, včetně zateplení
fasády. Chybějící zdravotnická kapacita v prostoru sídliště Novodvorská bude takto k dispozici
– žádost o ponechání dotace.
Zastupitelstvo HMP schválilo usnesení č. 35/43 ze dne 24.3.2022 ponechání
nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 90 828 840,55 Kč poskytnutých z rozpočtu
HMP k čerpaní v roce 2022
Granty – pouze pro informaci – nejsou součástí finančního vypořádání za rok 2021
Programy primární prevence UZ 115 – vratka ve výši 65 300,- Kč
Dotace nevyčerpala MŠ a ZŠ Kavčí Hory, do čerpání zasáhla epidemiologická situace, která
neumožnila uskutečnit plánované adaptační kurz – dotace z roku 2020
Školní hřiště a Fond Solidarity I. UZ 115 – vratka ve výši 142 042,38 Kč
Školní hřiště
Finanční prostředky byly využity na mobilní toalety a služby kustoda. Bohužel nemohly být
z důvodu covidové situace využity v plné výši, část období r. 2021 byla hřiště veřejnosti
uzavřena. Rovněž tak kvůli nejistotě trvání práce, právě na pozici kustoda/dozoru , se některým
školám nepodařilo sehnat vhodného pracovníka či zaměstnat pracovníka na plánovaný úvazek.
Fond solidarity I - o podporu pořádala 1 MŠ a 1 ZŠ. Koronavirová opatření a omezení v
důsledku pandemie donutily školy plánované akce, na které požadovaly dotaci, přesouvat a
posunovat, až v zainteresované mateřské škole došlo k tomu, že vytipované dítě odešlo na
základní školu. Proto nebylo možné dotaci pro MŠ využít. ZŠ Nedvědovo nám. realizovalo
plánovanou akci v menším rozsahu důvodem byla opět pandemická situace. Z těchto důvodů
prostředky nebyly čerpány dle předpokladu.
Praha 4 solidární II. UZ 115 – vratka ve výši 66 600,- Kč
V rámci městské části Praha 4 žádaly ve II. kole prostředky na podporu žáků sociálně
znevýhodněných 3 školy. Bohužel protikoronavirová opatření, neustále se měnící podmínky
konání akcí a testování žáků i zaměstnanců školy odradila od čerpání dotace, která tudíž zůstala
nevyužita. Školy po únavném jaru a celém školním roce 2021/2022 daly přednost k dohánění
učiva alespoň do té doby, než opět začaly být poznamenány karanténami a izolacemi. Z tohoto
důvodu se plánované akce neuskutečnily.
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