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Rozpočtové opatření č. 116 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu 

  s usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 –– převod finančních prostředků 

 v souvislosti s poskytnutím návratné finanční výpomoci zapsanému ústavu 

NEPOSEDA a revokace usnesení Rady MČ Praha 20 č. RMC/127/30/1897/18  

 

 

Rozpočtovým opatřením č. 103 MČ Praha 20 schváleném Radou MČ Praha 20 usnesení č. 
RMC/127/30/1897/18 ze dne 18.9. 2018 byly navýšeny příjmy  a výdaje MČ Praha 20. Toto 
rozpočtové opatření se ruší a v souvislosti s poskytnutím návratné finanční výpomoci zapsanému 
ústavu NEPOSEDA se  provádí nová rozpočtová úprava – převod finančních prostředků běžných 
výdajů z ORJ 1012 (kapitola 10 pokladní správa, odbor ekonomický,  ODPA 6409 (ostatní činnosti 
j.n.),  POL 5901 (nespecifikované rezervy) na  ORJ 530 (kapitola 05 - zdravotnictví, odbor 
sociálních věcí a školství), ODPA 4375 (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež), POL 5622 
(neinvestiční půjčené prostředky spolkům). 

Mgr. Jana Hamplová, ředitelka Neposeda z.ú., se sídlem Šimanovská 47, 198 00 Praha 9, požádala 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100 tis. Kč, k úhradě mezd zaměstnanců 
organizace v období leden až březen 2019.  

Důvodem žádosti je překlenutí období, kdy nejsou neziskové organizaci poskytnuty dotace na první 
čtvrtletí 2019, většinou jsou finanční prostředky připsány  na účet nejdříve v dubnu příslušného 
roku. 

V letech 2015 až 2017 obdržel Neposeda z.ú. od Městské části Praha 20 návratnou finanční 
výpomoc ve výši 100 tis. Kč/ rok, která byla vždy včas splacena. 

Poskytované služby Neposeda z.ú. jsou zcela závislé na financování z dotací, neboť jejich služba je 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách bezplatná, z tohoto důvodu žádá paní ředitelka 
Neposedy z.ú. o poskytnutí návratné finanční výpomoci, která by byla splacena nejpozději do 
června 2019. 

Dokladem kvality služeb Neposedy z.ú. je například získání výroční ceny za největší přínos v oboru 
nízkoprahových sociálních služeb udělovanou Českou asociací streetwork pro terénní program 
Křižovatka. Na území MČ Praha 20 dále zajišťuje  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež HOPO. 

Vzhledem k tomu, že Neposeda z.ú., nemá žádný vlastní majetek,  není tedy možné požadovat 
záruku. 


