Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 24/32
ze dne 18.2.2021
k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy v působnosti odboru sociálních věcí
Magistrátu hlavního města Prahy - Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2021

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí
poskytnutí dotací nepřesahujících 200 tis. Kč jednotlivým žadatelům v souladu s
Programem v oblasti rodinné politiky pro rok 2021 (dále jen "Program“) vyhlášeným dle
usnesení Rady HMP č. 1988 ze dne 14. 9. 2020, v celkové výši 2.121 tis Kč z rozpočtu
hlavního města Prahy, ORG: 0098211000000, ÚZ 000000115 z kapitoly 0582, § 4349
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

III.

schvaluje
1.

poskytnutí dotací nad 200 tis. Kč jednotlivým žadatelům v souladu s vyhlášeným
Programem, v celkové výši 26.679 tis. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy, ORG:
0098211000000, ÚZ 000000115 z kapitoly 0582, § 4349 dle přílohy č. 2 tohoto
unesení

2.

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

3.

znění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele uvedené v
bodu II.1. tohoto usnesení, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 tohoto usnesení

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení
Termín: 22.2.2021

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-9098
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/32 ze dne 18. 2. 2021

název organizace

A centrum - Váš průvodce
těhotenstvím a
rodičovstvím, o. p. s.

Anima-terapie, z.ú.

Centrum Anabell, z. ú.

Centrum integrace dětí a
mládeže, z.s.

název Opatření

název projektu

jednotka

úvazky

cenová
hladina

požadavek /
maximální návrh
podpory

návrh výše
dotace po krácení

26651327 J4-94

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Rozvojové aktivity pro
maminky s dětmi

ÚV

0,87

343 245

363 292

149 000 Kč

60457252

2. Podpora dětí a rodičů Terapeutická práce s
z dysfunkčních rodin a
rodinami ve
dětí bez rodinného
spolupráci s institucí
zázemí
OSPOD

ÚV

1,43

343 245

274 314

172 000 Kč

IČO

26606518

40612627

Centrum pomoci rodinám s
63835126
dvojčaty a vícerčaty, z.s.

č. proj.

J4-6

J4-75

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Mezi námi 2021

ÚV

2,32

343 245

691 000

0 Kč

J4-8

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Karlínské kluby pro
rodiny - 2021

ÚV

1,28

343 245

135 000

84 000 Kč

J4-10

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Centrum pomoci
rodinám s dvojčaty a
vícerčaty

ÚV

2,72

343 245

190 000

119 000 Kč

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Odborná práce s
rodinami s
ohroženými dětmi a
dětmi se syn CAN v
oblasti SPOD

ÚV

0,84

343 245

570 220

180 000 Kč

L

28,00

290 359

1 800 000

0 Kč

DĚTSKÉ KRIZOVÉ
CENTRUM, z.ú.

60460202

J4-61

Fond ohrožených dětí

499277

J4-17/4

2. Podpora dětí a rodičů Zařízení FOD pro děti
z dysfunkčních rodin a vyžadující okamžitou
dětí bez rodinného
pomoc Klokánek
zázemí
Hostivice

1

zdůvodnění nepodpoření projektu

VYŘAZENO z formálních důvodů. Žádost nesplňuje
kritéria pro hodnocení - nesplňuje podmínky pro
poskytnutí Dotace (písm. I. odst. 10. Programu).
Program nepodporuje základní činnost sociálních
služeb, registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách. Organizace má v místě realizace
projektu registrovanou sociální službu (odborné sociální
poradenství). Projekt obsahově nespadá svým Účelem
do Programu v oblasti rodinné politiky. Projekt obsahově
vykazuje známky sociální služby i oblast zdravotnictví.
Jedná se o podporu duševního zdraví.

VYŘAZENO z formálních důvodů. Žádost nesplňuje
kritéria pro hodnocení - nesplňuje podmínky pro
poskytnutí Dotace (písm. I. odst. 5. Programu) - žadatel
nerealizuje Účel na území HMP.

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/32 ze dne 18. 2. 2021

Husitské centrum, o.p.s.

26486971

J4-95

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Komunitní centrum
Petrklíč, z.s.

3776395

J4-96

5. Podpora neformálně
pečujících osob

Archa pomoci 2021

ÚV

0,52

343 245

170 000

95 000 Kč

J4-81

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Muži na rodičovskou

ÚV

0,10

343 245

131 520

21 000 Kč

Liga otevřených mužů, z.s. 27024491

Otevřená komunitní
poradna

ÚV

3,00

343 245

493 000

0 Kč

Mikuláš 365, o.p.s.

27364593

J4-60/1

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
Podpora rodin s dětmi
dětí bez rodinného
zázemí

ÚV

0,44

343 245

100 675

63 000 Kč

Mikuláš 365, o.p.s.

27364593

J4-60/2

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

ÚV

0,97

343 245

191 817

120 000 Kč

Mikuláš 365, o.p.s.

4655648

Celkem

183 000 Kč

Mumraj z.s.

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

70104212

26623064

Hlas dítěte

J4-37

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Mumraj je
vícegenerační dům

ÚV

2,10

343 245

226 956

142 000 Kč

J4-38

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

KOM-PAS 2021 rozvoj klíčových
kompetencí rodičů
dětí s poruchami
autistického spektra
(PAS)

ÚV

1,22

343 245

50 000

31 000 Kč

2

VYŘAZENO z formálních důvodů. Žádost nesplňuje
kritéria pro hodnocení - nesplňuje podmínky pro
poskytnutí Dotace (písm. I. odst. 10. Programu).
Program nepodporuje základní činnost sociálních
služeb, registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách. Organizace má registrovanou
sociální službu (NZDM).
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NATAMA, o.p.s.

Občanská inspirace, z.s.

ONŽ - pomoc a
poradenství pro ženy a
dívky, z.s.

Osmička pro rodinu

Poradna VIGVAM, z.ú.

26652757

67985149

537675

4387031

5472113

J4-31

3. Náhradní rodinná
péče

OSVĚTA 2021

ÚV

0,35

343 245

220 000

75 000 Kč

J4-34

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Inspirace a prevence
pro rodinu 2021

ÚV

2,17

343 245

190 868

119 000 Kč

J4-97

1. Podpora funkční
Na své starosti a
rodiny (biologické i
trápení nejste sama náhradní) - preventivní podpora rodičovských
aktivity na podporu
kompetencí u
stabilních vztahů v
ohrožených žen a
rodině
jejich rodin

J4-98

5. Podpora neformálně
pečujících osob

J4-83

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
Smrt je součást života
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Ženy ženám

PRO Gaudia, z. ú.

26641135

J4-92

5. Podpora neformálně
pečujících osob

Dostupná
psychoterapeutická
podpora rodiny při
střetu se závažným
onemocněním

Prostor plus o.p.s.

26594633

J4-41

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Program Pilot

ÚV

ÚV

ÚV

1,08

1,27

4,66

343 245

343 245

343 245

138 101

149 160

800 000

0 Kč

VYŘAZENO z formálních důvodů. Žádost nesplňuje
kritéria pro hodnocení - nesplňuje podmínky pro
poskytnutí Dotace (písm. I. odst. 10. Programu).
Program nepodporuje základní činnost sociálních
služeb, registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách. Organizace má v místě realizace
projektu registrovanou sociální službu (odborné sociální
poradenství). Obsah projektu vykazuje známky sociální
služby - odborné sociální poradenství. Z projektu není
jasně vymezeno v čem se projekt odlišuje od soc.
služby.

0 Kč

NEPODPOŘENO - projekt je zaměřený na
psychosociální podporu neformálně pečujících osob.
Obsah projektu je velmi obecný – nejsou uvedeny dílčí
aktivity, tematické zaměření edukačních seminářů. V
žádosti organizace neuvádí kapacitu uživatelů a rodin za
rok ani hodiny přímé práce s klienty. Projekt nenaplňuje
kritéria v obsahovém hodnocení (Účelnost a potřebnost).

0 Kč

VYŘAZENO z formálních důvodů. Žádost nesplňuje
kritéria pro hodnocení - nesplňuje podmínky pro
poskytnutí Dotace (písm. I. odst. 4. Programu) - žadatel
podal Žádost na stejný Účel na jiném odboru Magistrátu
HMP, odbor ZDR).

VYŘAZENO z formálních důvodů. Žádost nesplňuje
kritéria pro hodnocení - nesplňuje podmínky pro
poskytnutí Dotace (písm. I. odst. 4. Programu) - žadatel
podal Žádost na stejný Účel na jiném odboru Magistrátu
HMP, odbor ZDR).

ÚV

0,48

343 245

150 000

0 Kč

ÚV

2,79

343 245

147 000

92 000 Kč
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PROTEBE z.s.

60458879

J4-100

5. Podpora neformálně
pečujících osob

Proxima Sociale o.p.s.

49625624

J4-69

Rybička z.s.

Římskokatolická farnost u
kostela Stětí sv. Jana
Křtitele Praha - Hostivař

Salesiánské středisko
mládeže - středisko
volného času, o.p.s.

Sbor Církve adventistů
sedmého dne Praha 6 Sedlec

SHM Klub Praha a Zdiby,
z. s.

SHM Klub Uhříněves Kolovraty, z.s.

SOS dětské vesničky, z.s.

27010295

61380652

27084876

68402619

68406312

63834481

407933

Zdravotněpohybové
radovánky

NEPODPOŘENO - projekt svým obsahem nenaplňuje
účel opatření. Nejedná se o podporu neformálně
pečujících.

ÚV

0,00

343 245

190 000

0 Kč

2. Podpora dětí a rodičů
Návazné činnosti na
z dysfunkčních rodin a
službu Podpora rodiny
dětí bez rodinného
2021
zázemí

ÚV

1,48

343 245

253 000

158 000 Kč

J4-102

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Podpora činnosti
rodinného centra

ÚV

0,79

343 245

364 000

0 Kč

NAVRŽENO K VYŘAZENÍ z formálních důvodů. Žádost
nesplňuje kritéria pro hodnocení - nesplňuje podmínky
pro poskytnutí Dotace (písm. I. odst. 9. Programuorganizace není registrovaná v rejstříku NNO.

J4-99

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Rozvoj aktivit KC
Farní dvůr

ÚV

0,97

343 245

514 673

0 Kč

NAVRŽENO K VYŘAZENÍ z formálních důvodů. Žádost
nesplňuje kritéria pro hodnocení - nesplňuje podmínky
pro poskytnutí Dotace (písm. I. odst. 9. Programuorganizace není registrovaná v rejstříku NNO.

J4-13

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Centrum pro rodinu

ÚV

0,85

343 245

166 498

102 000 Kč

J4-48

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní Klub Rybička - prostor
aktivity na podporu
pro rodinu
stabilních vztahů v
rodině

ÚV

1,40

343 245

210 000

131 000 Kč

J4-47

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
Společně to zvládnem
náhradní) - preventivní
- škola hrou, hravá
aktivity na podporu
rodina
stabilních vztahů v
rodině

ÚV

0,71

343 245

219 800

137 000 Kč

J4-46

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Centrum pro rodinu
Světýlko 2020

ÚV

1,55

343 245

209 000

131 000 Kč

J4-27/2

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Dítě v centru zájmu

ÚV

0,50

343 245

282 199

0 Kč

4

NEPODPOŘENO - Hodnocení z hlediska účelnosti a
potřebnosti nesplnilo minimální % k poskytnutí Dotace.
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Celkem

9 592 093

5

2 121 000 Kč
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název organizace

IČO

č. proj.

název Opatření

název projektu

jednotka

úvazky

cenová
hladina

požadavek/maximální
návrh podpory

návrh výše dotace po
krácení

Abeceda pro rodinu

ÚV

2,93

343245

730200

458 000 Kč

Jdeme s rodinou

ÚV

2,14

343245

663600

416 000 Kč

Celkem

874 000 Kč

"Rodinné a komunitní
centrum PALEČEK"

26623081

J4-66/2

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

"Rodinné a komunitní
centrum PALEČEK"

26623081

J4-66/1

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

"Rodinné a komunitní
centrum PALEČEK"

26623081

Alfa Human Service, z.s.

70863059

APERIO - Společnost pro
zdravé rodičovství, z.s.

26528215

APERIO - Společnost pro
zdravé rodičovství, z.s.

26528215

APERIO - Společnost pro
zdravé rodičovství, z.s.

26528215

Arcidiecézní charita Praha

43873499

J4-67

5. Podpora neformálně
pečujících osob

Alfa poradna - podpora
dlouhodobě pečujících
osob

ÚV

2,11

343245

542660

340 000 Kč

J4-3/2

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Zůstáváme rodiči i po
rozchodu 2021

ÚV

1,56

343245

256962

161 000 Kč

J4-3/1

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Informovaní rodiče:
Rodičovství je běh na
dlouhou trať 2021

ÚV

1,78

343245

295620

185 000 Kč

Celkem

346 000 Kč

1 508 000

856 000 Kč

J4-5

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Poradna Magdala služby spadající do
agendy sociálně právní
ochrany dětí- projekt
Podporovaná
komunikace

ÚV

4,42

343245

Zřizovatel příspěvkové
organizace

Barevný svět dětí, z.s.

26667665

Barevný svět dětí, z.s.

26667665

Barevný svět dětí, z.s.

26667665

Centrum LOCIKA, z.ú.

5268800

J4-70/1

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Projekt KÁMOŠ

ÚV

5,04

343 245

712 310

447 000 Kč

J4-70/2

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Programy pro děti

ÚV

0,66

343 245

202 213

126 000 Kč

J4-72

2. Podpora dětí a rodičů
VČAS A SPOLU IV z dysfunkčních rodin a ROZVOJ SLUŽEB PRO
dětí bez rodinného
DĚTI OHROŽENÉ
zázemí
DOMÁCÍM NÁSILÍM

Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.

26631997

J4-84/2

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.

26631997

J4-84/1

4. Aktivizace rodin s
dětmi - dobrovolnické
služby

Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.

26631997

Centrum pro rodinu PSS a
klinické adiktologie, z.ú.

6774750

J4-54

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Cestou necestou, z.ú.

22895299

J4-12

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Celkem

573 000 Kč

ÚV

7,98

343 245

1 008 378

632 000 Kč

Pro nově příchozí rodiny

ÚV

0,78

343 245

334 820

159 000 Kč

Mentoringové
dobrovolnictví CIC v
rodinách migrantů

ÚV

0,71

343 245

351 783

231 000 Kč

Celkem

390 000 Kč

Centrum pro rodinu Slunečnicová zahrada

ÚV

2,02

343 245

847 825

326 000 Kč

Dítě v hlavní roli

ÚV

3,14

343 245

344 000

215 000 Kč
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Diakonie ČCE - Středisko
45248842
křesťanské pomoci v Praze

J4-13/2

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Cesta změny rodiny

ÚV

3,04

343 245

1 441 190

654 000 Kč

Diakonie ČCE - Středisko
45248842
křesťanské pomoci v Praze

J4-13/1

4. Aktivizace rodin s
dětmi - dobrovolnické
služby

Dobrovolníci v rodinách

ÚV

1,06

343 245

288 151

288 000 Kč

Celkem

942 000 Kč

Diakonie ČCE - Středisko
45248842
křesťanské pomoci v Praze

Dobrá rodina o.p.s.

24286664

J4-73

3. Náhradní rodinná
péče

Kvalifikovaná podpora
osvojitelským rodinám

ÚV

2,84

343 245

1 509 850

520 000 Kč

Dům tří přání, z.ú.

26544431

J4-16/1

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Pobytové služba pro
ohrožené děti v Domě
P.Pittra pro děti

L

10

290 359

4 410 000

1 822 000 Kč

Dům tří přání, z.ú.

26544431

J4-16/2

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a Centrum rodinné terapie
dětí bez rodinného
Horizont
zázemí

ÚV

3,55

343 245

773 000

485 000 Kč

Dům tří přání, z.ú.

26544431

Celkem

2 307 000 Kč

Fond ohrožených dětí

499277

2 400 000

1 506 000 Kč

J4-17/1

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou
pomoc Klokánek Praha
10 - Štěrboholy

24

L

3

290 359

Fond ohrožených dětí

499277

J4-17/2

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Zařízení FOD pro děti
vyžadující okamžitou
pomoc Klokánek
Láskova Praha 4

L

24

290 359

2 400 000

1 506 000 Kč

Fond ohrožených dětí

499277

J4-17/3

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Zařízení FOD pro děti
vyžadující okamžitou
pomoc Klokánek
Chabařovická Praha 8

L

16

290 359

1 500 000

941 000 Kč

Fond ohrožených dětí

499277

HESTIA - Centrum pro
dobrovolnictví, z. ú.

67779751

J4-18/1

4. Aktivizace rodin s
dětmi - dobrovolnické
služby

Program Pět P dobrovolníci dětem,
odborníci rodičům

ÚV

5,55

HESTIA - Centrum pro
dobrovolnictví, z. ú.

67779751

J4-18/2

4. Aktivizace rodin s
dětmi - dobrovolnické
služby

PROGRAM KOMPAS

ÚV

1,49

HESTIA - Centrum pro
dobrovolnictví, z. ú.

67779751

HoSt - Home-Start Česká
republika, z.ú.

26616190

J4-20/1

HoSt - Home-Start Česká
republika, z.ú.

26616190

J4-20/2

HoSt - podpora sociálně
ohrožených rodin s dětmi
2. Podpora dětí a rodičů
v Praze (terénní práce s
z dysfunkčních rodin a
rodinou - sanace rodiny,
dětí bez rodinného
asistované kontakty,
zázemí
terapeutická práce s
rodinou)

4. Aktivizace rodin s
dětmi - dobrovolnické
služby

HoSt - dobrovolnická
práce s rodinou s
podporou odborných
pracovníků

Celkem

3 953 000 Kč

343 245

1 700 000

1 700 000 Kč

343 245

540 000

511 000 Kč

Celkem

2 211 000 Kč

ÚV

3,90

343 245

1 100 300

690 000 Kč

ÚV

2,00

343 245

834 600

686 000 Kč

4

HoSt - Home-Start Česká
republika, z.ú.

JAHODA, z.ú.

Klub K2, o.p.s.

26616190

67363300

27388221

Klub K2, o.p.s.

27388221

Klub K2, o.p.s.

27388221

Kulturní a rodinné centrum
Barrandov, z.s.

63832411

Kulturní a rodinné centrum
Barrandov, z.s.

63832411

Kulturní a rodinné centrum
Barrandov, z.s.

63832411

Lata - programy pro mládež
60447800
a rodinu, z.ú.

Celkem

1 376 000 Kč

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní Rodinné centrum Jahoda
aktivity na podporu
Albertov
stabilních vztahů v
rodině

ÚV

2,65

343 245

744 000

428 000 Kč

J4-25/1

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Komunitní práce s
rodinou

ÚV

2,59

343 245

372 272

233 000 Kč

J4-25/2

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Rozvoj rodičovského
centra - Rodinného
centra Klubu K2 - akce
na podporu rodiny

ÚV

1,35

343 245

293 045

183 000 Kč

Celkem

416 000 Kč

J4-22

J4-26/1

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Vše pro rodinu 2021

ÚV

1,32

343 245

270 275

169 000 Kč

J4-26/2

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Zajištění činnosti KRC
Barrandov 2021

ÚV

2,74

343 245

1 188 771

590 000 Kč

Celkem

759 000 Kč

J4-28

4. Aktivizace rodin s
dětmi - dobrovolnické
služby

Ve dvou se to lépe táhne

ÚV

3,58

5

343 245

1 235 000

1 228 000 Kč

Letní dům, z.ú.

Naděje pro děti úplňku, z.s.

65998201

5643856

J4-29

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Doma v rodině

ÚV

1,50

343 245

495 420

310 000 Kč

J4-90

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Homesharing

ÚV

4,00

343 245

700 000

439 000 Kč

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

V Nové Trojce všichni
spolu 2021

ÚV

7,12

343 245

722 540

453 000 Kč

ÚV

2,55

343 245

573 670

360 000 Kč

ÚV

5,05

343 245

923 035

579 000 Kč

Celkem

939 000 Kč

NOVÁ TROJKA, z.s.

26594161

J4-33

Pexeso, z.s.

27020592

J4-39/1

Pexeso, z.s.

27020592

Pexeso, z.s.

27020592

Pro Dialog, z.s.

22613421

J4-39/2

J4-68

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
PŘES PŘEKÁZKY 2021
dětí bez rodinného
zázemí
1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

VYŠŠÍ RODINNÁ 2021

2. Podpora dětí a rodičů
Podpora dialogu pro děti
z dysfunkčních rodin a
a rodiče z dysfunkčních
dětí bez rodinného
rodin
zázemí

Rodinné a komunitní
centrum Jablíčkov, z.s.

26546132

J4-30

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Rozum a Cit, z. s.

70828181

J4-93

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

ÚV

7,33

343 245

1 430 000

897 000 Kč

Podpora aktivního života
rodin s malými dětmi v
Praze 10

ÚV

5,45

343 245

667 520

418 000 Kč

Podpora pěstounských
rodin

ÚV

1,20

343 245

320 596

201 000 Kč

6

Sdružení na ochranu
ohrožených dětí, z. s.

4648293

J4-71/1

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Asistované styky a
asistované předávání
dětí na SOOD

ÚV

1,64

343 245

450 000

282 000 Kč

Sdružení na ochranu
ohrožených dětí, z. s.

4648293

J4-71/2

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

ZDVOP Koala Kbely

L

12,00

290 359

1 050 000

659 000 Kč

Sdružení na ochranu
ohrožených dětí, z. s.

4648293

Celkem

941 000 Kč

SOS dětské vesničky, z.s.

407933

J4-27

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Podpora dětí v SOS
Sluníčku

L

8,00

290 359

2 500 000

STŘEDISKO NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČE, spolek

60457937

J4-53

3. Náhradní rodinná
péče

Adopční centrum

ÚV

4,23

343 245

651 114

408 000 Kč

Prevencí proti
sociálnímu vyloučení
rodin s dětmi

ÚV

2,40

343 245

350 000

219 000 Kč

1 312 000 Kč

STŘEP - České centrum
pro sanaci rodiny, z.ú.

63111918

J4-55

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Terapeutické centrum
Modré dveře, z.ú.

22768602

J4-82

2. Podpora dětí a rodičů
z dysfunkčních rodin a
dětí bez rodinného
zázemí

Terapie pro rodiny

ÚV

1,10

343 245

394 050

225 000 Kč

Ústav sociálních služeb v
Praze 4

70886199

J4-101

5. Podpora neformálně
pečujících osob

Centrum pro rodinné
pečující

ÚV

3,21

343 245

1 093 000

685 000 Kč

J4-58/1

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Rodinné centrum YMCA

ÚV

0,64

343 245

150 412

94 000 Kč

YMCA Praha

26529122

7

MČ Praha 4

YMCA Praha

26529122

YMCA Praha

26529122

YMCA Praha

26529122

ŽÍT SPOLU o.p.s.

24166685

J4-58/2

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Mateřské centrum
Klubíčko

ÚV

1,88

343 245

210 306

131 000 Kč

J4-58/3

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Mateřské centrum
Domeček

ÚV

1,09

343 245

166 960

104 000 Kč

Celkem

329 000 Kč

336 380

211 000 Kč

J4-62

1. Podpora funkční
rodiny (biologické i
náhradní) - preventivní
aktivity na podporu
stabilních vztahů v
rodině

Rodinné centrum (RC) U
Motýlků pro rodinu

ÚV

0,98

Celkem

343 245

43 983 828

8

26 679 000 Kč

Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/32 ze dne 18. 2. 2021

PID
stejnopis č.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
DOT/../../…./2021
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené …ředitelem odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy
IČO:
00064581
bankovní spojení:
PPF banka a.s.
číslo účtu:
5157998/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
název organizace/ jméno fyzické osoby
zastupuje:
se sídlem/ adresa bydliště:
IČO/ datum narození:
zapsána/registrována:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků Poskytovatele ve výši xxxxxxx
Kč (dále jen „Dotace“) na výše uvedený účet Příjemce do 30 kalendářních dnů po nabytí
účinnosti Smlouvy.
2. Příjemce Dotaci přijímá a zavazuje se jí využít na realizaci účelu, který je blíže
specifikován v Projektu, který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „Projekt“), v Žádosti a v
Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2021 (dále jen „Program“) schváleném
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1988 ze dne 14. 9. 2020 (dále jen „Účel“).
3. Projekty kumulativně nenaplňují znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování EU.

4. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne … 2021.

Článek II.
Výše finančních prostředků
1. Dotace se poskytuje ve výši …Kč (slovy….) dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 této
smlouvy. Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu
poskytovatele.
2. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a
uhrazené od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 včetně za podmínek stanovených v této smlouvě,
přičemž účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 2 smlouvy je příjemce povinen dosáhnout
do 31. 12. 2021.
Článek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s Programem, a v souladu
s obecně závaznými předpisy.
2. Je-li příjemce právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech:
a) v případě přeměny je povinen poskytovatele písemně informovat o chystané
přeměně právnické osoby a poskytnou mu veškerou související právní i
ekonomickou dokumentaci a na vyžádání poskytovatele doplnit jím požadované
další informace vztahující se k chystané přeměně. Pokud by v důsledku zamýšlené
přeměny mělo dojít k zániku příjemce nebo by příjemce přestal poskytovat činnosti
ve smyslu čl. I. odst. 2 této smlouvy, pak je příjemce povinen před učiněním právně
závazného jednání vedoucího k takové přeměně právnické osoby ukončit čerpání
dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli.
b) v případě likvidace informovat poskytovatele nejpozději 5 dní před tím, než dojde
k jeho zrušení s likvidací, nejedná-li se o rozhodnutí soudu, o chystaném zrušení
s likvidací a v takovém případě je povinen ukončit okamžitě čerpání dotace
poskytnutého dle této smlouvy vrátit nevyčerpanou část dotace ještě před
rozhodnutím o zrušení s likvidací poskytovateli.
3. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro který byla poskytnuta,
a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li
k naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona
o zadávání veřejných zakázek;
c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů odděleně sledovat
v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů;
d) dodržovat Program;
e) při realizaci účelu dotace a po jeho skončení prokazatelným a vhodným způsobem
prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jako poskytovatele dotace na všech

f)

g)

h)

i)

j)

propagačních a informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách, případně
slovně prezentovat poskytovatele dotace v médiích a při vydávání tiskových zpráv;
v případě, že příjemce provozuje webové stránky a uvádí zde informace o účelu dotace
zveřejněním oficiálního loga poskytovatele na vhodném a viditelném místě společně
s uvedením informace „Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města
Prahy.“ K tomuto účelu uděluje poskytovatel příjemci souhlas s užíváním loga hlavního
města Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu jednotného vizuálního stylu hlavního
města Prahy - grafického manuálu HMP“ dostupného na https://praha.brandcloud.pro/.
Pro získání loga ve formátu určeném pro grafické účely a kontrolu správnosti použití
loga k propagačním účelům Příjemce kontaktuje Odbor komunikace a marketingu
MHMP na adrese logo@praha.eu. Poskytovatel si vyhrazuje právo využít případné
informace a výstupy realizovaného účelu dotace včetně digitální a tištěné prezentace ke
své prezentaci a k případnému poskytnutí třetí osobě. Příjemce se zavazuje toto právo
poskytovatele strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost;
písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených
ve smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci projektu, dojde-li k nim
v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních
dnů od vzniku této skutečnosti;
v případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo
přímo použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých
finančních prostředků provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu
tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (dále jen „odvod“);
v případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále
dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele
č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ příjemce, specifický symbol: 98211;
příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli dotaci popř. její alikvotní část v případě
nerealizace nebo předčasného ukončení projektu nejpozději do 31. 1. 2022 na účet
poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ příjemce grantu, specifický
symbol: 98211;
příjemce dotace je povinen přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat a
na závazném formuláři doručit poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2022 prostřednictvím
podatelny nebo poštou odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy; nevyčerpané
finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit na účet poskytovatele
č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ příjemce dotace, specifický symbol:
98211 nejpozději do 31. 1. 2022.

Článek IV.
Kontrola a sankce
1.

Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace
průběžnou a následnou kontrolu, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou
dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu
originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování dotace.

2.

Poruší-li příjemce povinnosti vyplývající mu z právních předpisů a této smlouvy včetně
Programu, dopustí se porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. III. bod 3 písm. j) této
smlouvy se jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6

zákona o rozpočtových pravidlech v těchto případech:
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 dnů, v tomto případě se uloží snížený
odvod ve výši 1000 Kč,
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 dnů, v tomto případě se uloží snížený
odvod ve výši 5000 Kč.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1.

Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď musí být
písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a počíná
běžet ode dne jejího doručení. Nepřevezme-li příjemce výpověď nebo její doručení zmaří,
je postupováno dle § 24 správního řádu. Příjemce je povinen nejpozději do uplynutí
výpovědní doby vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace.

2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Programu před uzavřením této smlouvy.
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se
zákonem a nepříčí se dobrým mravům.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této
smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zajistí poskytovatel.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž poskytovatel
obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv.

V Praze dne

2021

V Praze dne

2021

.................................................................

..................................................................

(za poskytovatele)

(za příjemce)

Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/../../…./2021

Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace):

Kč

Vymezení účelu poskytnutých finančních prostředků:
vázáno na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu, který je obsahem předložené
žádosti, a v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Evidenční
číslo
projektu

Název projektu

Celkový
neinvestiční
rozpočet
projektu

Celková výše
poskytnutých
finančních
prostředků

Podíl poskytnutých
finančních
prostředků na
financování
projektu (v %)
jako maximální
podíl z celkového
neinvestičního
nákladu projektu)

Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/32 ze dne 18. 2. 2021

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

SOV MHMP

Číslo akce

0098211

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

4349

115

0582

Granty hl. m. Prahy - Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2021
Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
-685,00
-685,00

III. Úprava rozpočtu běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí (NIV) dotace MČ HMP (strana DAL)

Městská část

Číslo akce

Poskytovatel služby
PO MČ

Účel / Název akce

ODPA

POL

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Granty hl. m. Prahy - Program v oblasti

Praha 4

0091631

Celkem MČ Praha 4

0091631

Ústav sociálních služeb v Praze 4 rodinné politiky pro rok 2021

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

6330

5347

115

0516

685,00

6330

5347

115

0516

685,00

Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/32 ze dne 18. 2. 2021

PID
stejnopis č.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
DOT/../../…./2021
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené …ředitelem odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy
IČO:
00064581
bankovní spojení:
PPF banka a.s.
číslo účtu:
5157998/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
Městská část Praha ….. jako zřizovatel příspěvkové organizace:
zastupuje:
kontaktní osoba:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků pro jím zřízenou příspěvkovou
organizaci uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen "PO") ve výši xxxxxxx Kč (dále
jen „Dotace“) na výše uvedený účet Příjemce do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti
Smlouvy.
2. Příjemce Dotaci přijímá a zavazuje se jí využít na realizaci účelu, který je blíže
specifikován v Projektu, který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „Projekt“), v Žádosti a v
Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2021 (dále jen „Program“) schváleném
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1988 ze dne 14. 9. 2020 (dále jen „Účel“).

3. Projekty kumulativně nenaplňují znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování EU.
4. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne … 2021.

Článek II.
Výše finančních prostředků
1. Dotace se poskytuje ve výši …Kč (slovy….) dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 této
smlouvy. Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu
poskytovatele.
2. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a
uhrazené od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 včetně za podmínek stanovených v této smlouvě,
přičemž účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 2 této smlouvy je příjemce povinen
dosáhnout do 31. 12. 2021.
Článek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s Programem, a v souladu
s obecně závaznými předpisy.
2. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro který byla poskytnuta,
a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) zajistit, aby PO postupovaly při čerpání dotace v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zajistit oddělené sledování jednotlivých
projektů v účetní evidenci a položkové čerpání dotace ze strany PO;
d) dodržovat Program a zajistit jejich dodržování i ze strany PO v rozsahu povinností
příjemce, které přísluší plnit PO v rámci projektu, na něž je dotace účelově
poskytována;
e) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených
ve smlouvě či se vážících k PO nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci
projektu, dojde-li k nim v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace,
nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti;
f) vrátit poskytovateli dotaci popř. její alikvotní část bez zbytečného odkladu v
případě nerealizace nebo předčasného ukončení projektu ze strany PO (z rozhodnutí
příjemce nebo PO ne však později než do 31. 1. 2022, na účet poskytovatele č.
5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 98211;
g) příjemce dotace je povinen dotaci řádně vyúčtovat k 31. 12. 2021 a na závazném
formuláři doručit nejpozději do 31. 1. 2022 prostřednictvím podatelny nebo poštou
odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy. Nevyčerpané finanční prostředky je
příjemce dotace povinen vrátit na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní
symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 98211, nejpozději do 31. 1. 2022;

h) dojde-li v době účinnosti této smlouvy přeměně PO nebo zrušení s likvidací ve
smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech, oznámí
neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli,
přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou
osobu nebo se stanou předmětem likvidace.
Článek IV.
Kontrola a sankce
1.

Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace
průběžnou a následnou kontrolu, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou
dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu
originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování dotace. Příjemce je dále
povinen na vyžádání poskytovatele při kontrolách užití finančních prostředků
poskytnutých na základě této smlouvy příjemcem jednotlivých PO.

2.

Poruší-li příjemce povinnosti vyplývající mu z právních předpisů a této smlouvy včetně
Programu, dopustí se porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. III. bod 2 písm. g) této
smlouvy se jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6
zákona o rozpočtových pravidlech v těchto případech:
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 dnů, v tomto případě se uloží snížený
odvod ve výši 1000 Kč,
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 dnů, v tomto případě se uloží snížený
odvod ve výši 5000 Kč.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1.

Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď musí být
písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a počíná
běžet ode dne jejího doručení. Nepřevezme-li příjemce výpověď nebo její doručení zmaří,
je postupováno dle § 24 správního řádu. Příjemce je povinen nejpozději do uplynutí
výpovědní doby vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace.

2. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Programu před uzavřením této smlouvy.
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se
zákonem a nepříčí se dobrým mravům.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této
smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, zajistí poskytovatel.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž poskytovatel
obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv.

V Praze dne

2021

V Praze dne

2021

.................................................................

..................................................................

(za poskytovatele)

(za příjemce)

Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/../../…./2021

Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace):

Kč

Vymezení účelu poskytnutých finančních prostředků:
vázáno na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu, který je obsahem předložené
žádosti, a v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Evidenční
číslo
projektu

Název projektu

Celkový
neinvestiční
rozpočet
projektu

Celková výše
poskytnutých
finančních
prostředků

Podíl poskytnutých
finančních
prostředků na
financování
projektu (v %)
jako maximální
podíl z celkového
neinvestičního
nákladu projektu)

Důvodová zpráva
Odbor sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen SOV MHMP) předkládá
Zastupitelstvu hlavního města Prahy (dále jen „Zastupitelstvo HMP“) návrh poskytnutí dotací hlavního
města Prahy v působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy - Program v oblasti
rodinné politiky pro rok 2021.
Návrh na poskytnutí dotace hlavního města Prahy – Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2021 je
předkládán na základě usnesení Rady HMP č. 1988 ze dne 14. 9. 2020, které obsahovalo závazná
pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy – Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2021 v
působnosti odboru SOV MHMP (viz příloha č. 1 důvodové zprávy).
Návrhy na poskytnutí dotací HMP jsou směrovány do oblasti podpory pražských rodin. V dotačním
řízení byla dodržena pravidla Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2021 v působnosti odboru
SOV MHMP.
PROGRAM V OBLASTI RODINNÉ POLITIKY
V Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2021 bylo celkem přijato 80 žádostí. Z toho 8 žádostí
bylo Grantovou Komisí Rady hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevenci schváleno k
vyřazení z formálních důvodů a 3 žádosti byly schváleny k nepodpoře a to včetně důvodu nepodpoření
(viz příloha tohoto usnesení č. 1). V Programu pro projekty v oblasti rodinné politiky bylo navrženo k
rozdělení 28 800 000 Kč. V příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení jsou uvedeny jednotlivé podpořené
projekty.
Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2021 v působnosti odboru SOV MHMP je zaměřen na
podporu organizací, které poskytují přímé služby občanům hlavního města Prahy na základě situace
v oblasti péče o rodinu. Pro rok 2021 byla vyhlášena následující Opatření:
Opatření I. Podpora funkční rodiny (biologické i náhradní rodiny) – preventivní aktivity na
podporu stabilních vztahů v rodině
-

Aktivity na podporu slaďování rodinného a pracovního života
Podpora činnosti rodinných a komunitních center
Veřejné aktivity pro rodiny ve spolupráci s MČ
Aktivity, vzdělávání, semináře pro rozvoj preventivních, podpůrných aktivit na podporu
partnerských a rodičovských kompetencí a sourozeneckých vztahů

Opatření II. Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí
-

Sanace rodiny
Asistované styky
Podpora pobytových služeb (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
Terapeutická práce s rodinou
Podpora dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějící zařízení ústavní výchovy při
začleňování do běžného života

Opatření III. Náhradní rodinná péče
-

Aktivní vyhledávání pěstounů
Systematická podpora osvojitelů a žadatelů o osvojení

Opatření IV. Aktivizace rodin s dětmi - dobrovolnické služby
-

Podpora vzdělávání dobrovolníků
Mentoringové dobrovolnictví v rodině (aktivity na rozvoj osobnosti, samostatnosti, vhodného
trávení volného času, rozvoj psychosociálních dovedností, posilování mezilidských vztahů).

Opatření V. Podpora neformálně pečujících osob
-

Psychosociální podpora neformálně pečujících osob (formou individuálních i skupinových
konzultacích)

-

Edukace v oblasti domácí péče neformálně pečujících osob (vzdělávání, poradenství,
individuální i skupinové aktivity).

Návrhy na poskytnutí dotací hlavního města Prahy – Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2021
byly dne 28. 1. 2021 schváleny Grantovou Komisí Rady hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a
prevenci. Materiály pro Grantovou Komisí Rady hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevenci
připravili pracovníci odboru SOV MHMP na základě žádostí organizací, poskytujících služby pro
rodiny. Dále návrhy na poskytnutí dotací hlavního města Prahy – Program v oblasti rodinné politiky
pro rok 2021 byly dne 11. 2. 2021 vzaty na vědomí Výborem pro sociální politiku ZHMP.
Zastupitelstvu HMP je předkládáno na vědomí poskytnutí dotací hlavního města Prahy – Program
v oblasti rodinné politiky do 200 tis. Kč (viz příloha tohoto usnesení č. 1) pro rok 2021 v celkové výši
2 121 000 Kč. Poskytnutí dotací do 200 tis. Kč schválila Rada HMP svým usnesením č. 249 ze dne 15.
2. 2021.
Zastupitelstvu HMP je předkládáno ke schválení poskytnutí dotací hlavního města Prahy – Program
v oblasti rodinné politiky přesahující 200 tis. Kč (viz příloha tohoto usnesení č. 2) pro rok 2021 v celkové
výši 26 679 000 Kč.
Zastupitelstvu HMP je dále předložen ke schválení text veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací
hlavního města Prahy – Program v oblasti rodinné politiky na rok 2021 pro žadatele přesahující 200 tis.
Kč (viz příloha tohoto usnesení č. 3).
Zastupitelstvu HMP je předložena ke schválení úprava vlastního rozpočtu hlavního města Prahy a návrh
na poskytnutí dotace MČ Praha 4 určené jí zřízenou PO (viz příloha tohoto usnesení č. 4.)
Zastupitelstvu HMP je dále předložen ke schválení text veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 5 tohoto
usnesení) pro poskytnutí dotací hlavního města Prahy – Program v oblasti rodinné politiky na rok 2021
pro žadatele přesahující 200 tis. Kč určené MČ Prahy pro jí zřízenou PO.
Poskytnutí dotací nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1. Smlouvy o fungování EU.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 249
ze dne 15.2.2021
k návrhu poskytnutí dotací hlavního města Prahy v působnosti odboru sociálních věcí
Magistrátu hlavního města Prahy - Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2021
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

poskytnutí dotací nepřesahujících 200 tis. Kč jednotlivým žadatelům v souladu
s Programem v oblasti rodinné politiky pro rok 2021 (dále jen "Program“), v celkové
výši 2.121 tis. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy, ORG: 0098211000000,
ÚZ 000000115 z kapitoly 0582, § 4349 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

neposkytnutí účelové neinvestiční dotace, včetně důvodů nevyhovění žadatelům dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.

znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
pro žadatele uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

souhlasí
1.

s poskytnutím dotací nad 200 tis. Kč jednotlivým žadatelům v souladu s vyhlášeným
Programem, v celkové výši 26.679 tis. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy,
ORG: 0098211000000, ÚZ 000000115 z kapitoly 0582, § 4349 dle přílohy
č. 3 tohoto unesení

2.

se zněním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení pro žadatele uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení

3.

s úpravou rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a poskytnutím dotace MČ HMP
určené pro jí zřízenou příspěvkovou organizaci dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

4.

se zněním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedeným v příloze
č. 6 tohoto usnesení pro jednotlivé žadatele uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. radní Mgr. Mileně Johnové
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. totoho usnesení
Termín: 18.2.2021
2.

informovat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o poskytnutí dotací dle bodu I. tohoto
usnesení
Termín: 18.2.2021

2. MHMP - SOV MHMP
1. písemně a bez zbytečného odkladu sdělit žadatelům, že jejich žádosti nebylo
vyhověno, včetně důvodu nevyhovění žadosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Termín: 28.2.2021
2.

zpracovat a uzavřít Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu I. tohoto
usnesení
Termín: 15.3.2021

3.

po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy zpracovat a uzavřít Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 31.3.2021

3. MHMP - ROZ MHMP
1. po schválení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy realizovat rozpočtová opatření dle
bodu II.3. tohoto usnesení
Termín: 15.3.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Mgr. Milena Johnová
R-39289
radní Mgr. Milena Johnová, MHMP - SOV MHMP, MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

