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Zdůvodnění nevyčerpanč dotace UZ 115 . ) iMi/W) _ I/c

Tato dotace na primární preventivní péči byla škole poskytnuta jiz v roce 2020. Škola um-oman

dotaci čerpat. A to ve výši 13 $00 Kč.

Vzhledem k pondemickó situaci v souvislosti : COVIDl9 nedošlo k jejímu plném: čerpání ani v roce

2020 ani v roce následujícím.

Škola byla od 11. hlezna 2020 opakovane uzavírám : výuka probíhala diumčnč : to i v roce 2021 .

Primární preventivní péče probíhá aje uložen- m přímé účasti žáků jednotlivých did : lektorů

a není možné ji realizovat dim. Nevhodnoat distančního pojetí byla potvrzena i na jednání vedení

školy a školního poradmského pracoviitč. PPP je realizován: prostrednictvim externího dodavatele a

tudiz jí je potřeb. časově plánovat na delší obdobi. Několikrát jsme plánované preventivní progmny

překládali :: nakonec nabyl prostor je uskutečnit

V Praze 25. ledna 2022
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor rozpočtu

Oddělení financování městských částí
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Úřad MČ Praha — Dáblice

Finanční odbor MC Praha _ DABLICE

Doručeno 28 04 2020
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MHMP 568333/2020 PočetliSm/Přůom 710

Sp. m.: Datum:

20.04.2020

Úprava rozpočtu č. 3029 - duben 2020

VážBní,

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 16/56 ze dne 16. 4. 2020 financování

projektů specifické primární prevence v rámci Grantové ho programu hl. m. Prahy pro oblast

primární prevence ve školách a školských nařízeních pro rok 2020. Vaší městské části bylo

schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace, která je určena pro školu, jíž jste

zřizovatelem na následující projekt:

 

 

  

v Kč

předkládající škola _

ro kt v e dotace

lškolské nřízení/ p 1e ýš

Posilování pozitivních hodnot a postojů -

Základníškolaa mateřská

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - 46 400,00

škola U Parlm'nu I 7 _

ňáhhce, U Parkánu 17   
 

Rozpočet Vaší městské části na rok 2020 zvyšuje me o částku uvedenou v tabulce.

Příjem finančních prostředků zaúčtujte a rozpočtujte dle následující tabulky.

 

 

 

. Celková úprava

ODPA POL UZ rozpočtu (tis. Kč)

6330 4137 115 46,40    
 

Výdaje evidujte v souladu s platnou rozpočtovou Skladbou pro obce a označte je výše

uvedeným UZ a příslušným ORJ.

Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. l. 2020 do 31. 3. 2021 a uhrazené v

období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021. Finanční vypořádání dotace bude probůiat

dle grantových podmínek uvedených v usnesení RHMP č. 1726 ze dne 26. 8. 2019.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 110 01 Praha 1

Pracoviště: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Kontaktni centrum: 12 444, fax: 236 007 102

E-mail: mm, ID DS: 48ia97h


