Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2911
ze dne 16.12.2019
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové neivestiční účelové dotace
organizaci SANANIM z. ú.
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové neinvestiční dotace
(nepřesahující 200 tis. Kč na jednotlivou službu) organizaci SANANIM z. ú dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu l.1. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2019
2. MHMP - SOV MHMP
1. podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové neinvestiční účelové
dotace dle bodu l.3. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2019

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-35347
MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SOV MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2911 ze dne 16. 12. 2019
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

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

SOV - MHMP

00982072

Nákup služeb – oblast adiktologických služeb

3541

SOV - MHMP

0098215

Individuální dotace – Certifikace odborné
způsobilosti

3541

Celkem

UZ

120

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

0582

-59,9

0582

59,9

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2911 ze dne 16. 12. 2019

Žádost o poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové neinvestiční účelové dotace z kapitoly 0582, § 3541,
ORG: 00982015, UZ: 120

Organizace

SANANIM z. ú.

IČO

Název služby/rozsah
udělené certifikace
dle certifikátu

00496090

„Ambulantní léčba
(CADAS)“, „Substituční
léčba (CADAS)“,
„Ambulantní a doléčovací
programy (Včetně
chráněného bydlení)“,
„Stacionární programy
(Denní stacionář)“,
„Kontaktní a poradenské
služby“, „Terénní
programy“, „Terapeutická
komunita Karlov“,
„Terapeutická komunita
Němčice“.

Adresa sídla
organizace

Ovčí hájek 2549/64a,
Stodůlky, 158 00
Praha 5

Položka

Charakteristika služby

Přidělení
z rozpočtu HMP

5229

Práce se závislými a jejich
rodinami či blízkými –
rodinná, skupinová a
individuální terapie, terénní
služby, terapeutická
komunita, substituční léčba,
ambulantní léčba, kontaktní a
poradenské služby

59 880 Kč

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 2911 ze dne 16. 12. 2019
PID
Stejnopis č. …

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉ NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE
číslo DOT/82/02/000389/2019
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. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a
zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami:
Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám. č. 2, 110 00 Praha 1,
zastoupené: PhDr. Tomášem Klineckým, ředitelem odboru sociálních věcí Magistrátu
hlavního města Prahy
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

00064581
PPF banka a.s.
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
5157998/6000

a
Sananim, z.ú.
se sídlem: Ovčí hájek 2549/64a, 158 00 Praha 13
zastoupená: *******************
IČO: 496090
číslo účtu: *******************
(dále jen „příjemce“)

Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové neinvestiční účelové dotace,
tj. účelově vázaných finančních prostředků určených na neinvestiční náklady spojené
s certifikacemi služeb „Ambulantní léčba (CADAS)“, „Substituční léčba (CADAS)“,
„Ambulantní a doléčovací programy (Včetně chráněného bydlení)“, „Stacionární programy
(Denní stacionář)“, „Kontaktní a poradenské služby“, „Terénní programy“, „Terapeutická
komunita Karlov“, „Terapeutická komunita Němčice“.

2. 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 schválila Rada
hlavního města Prahy svým usnesením č.
ze dne
2019.
3. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování EU.
Článek II.
Výše finančních prostředků
1. Dotace se poskytuje ve výši 59 880 Kč (slovy padesát devět tisíc osm set osmdesát korun).
Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele.
2. Účelovou dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 9. 2019
do 31. 5. 2020 a uhrazené v období od 1. 9. 2019 do 31. 5. 2020 za podmínek stanovených
v této smlouvě, přičemž účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 1 této smlouvy je příjemce
povinen dosáhnout do 31. 12. 2023 (po uplynutí doby platnosti certifikátů).
3. Dotace se poskytne převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce nejpozději
do 30 dnů od účinnosti smlouvy.
Článek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků
1. Příjemce se zavazuje 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.
2. Příjemcem je právnická osoba, tedy dojde-li v době účinnosti smlouvy k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech,
je příjemce povinen oznámit 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.
3. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta
a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb odděleně sledovat
v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů;
c) 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;
d) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě
nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, nebo pokud by příjemce použil
dotaci v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, nebo přímo použitelným
předpisem EU, do 31. 5. 2020 na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní
symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 0582;
e) poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat (zaslat kopii faktury) do 28. 6. 2020 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: 0582, nejpozději do 31. 5. 2020;
f) respektovat, že dotace je určena na úhradu ztrátových nákladů projektu, nesmí být
využita za účelem vytváření zisku;

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, 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. Příjemce se zavazuje v případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto
smlouvou nebo předpisem EU, neoprávněného použití či zadržení poskytnutých finančních
prostředků, provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. jeho část v rozsahu tohoto
porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
(dále jen „odvod“).
3. 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 příjemce dotace, specifický symbol: 0582.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě porušení povinností
upravených v čl. III. příjemcem. Výpověď musí být písemná a musí být doručena
poskytovatelem příjemci. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a započne běžet den
následující ode dne doručení písemné výpovědi poskytovatelem příjemci.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech s platností originálu,
z nichž poskytovatel obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

2019

................................................
(za poskytovatele)

V Praze dne

2019

...............................................
(za příjemce)

Důvodová zpráva

Tiskem R- 35347 je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na poskytnutí finančních prostředků
formou jednorázové neinvestiční účelové dotace z kapitoly 0582, § 3541 - Protidrogová politika
hl. m. Prahy v celkové výši 59 880 Kč organizaci Sananim, z.ú., jako příspěvek na místní
šetření v rámci certifikace odborné způsobilosti na službu „Ambulantní léčba (CADAS)“,
„Substituční léčba (CADAS)“, „Ambulantní a doléčovací programy (Včetně chráněného
bydlení)“, „Stacionární programy (Denní stacionář)“, „Kontaktní a poradenské služby“, „Terénní
programy“, „Terapeutická komunita Karlov“, „Terapeutická komunita Němčice“.
Certifikace uděluje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) na
základě doporučení certifikačního výboru. Certifikace odborné způsobilosti služeb pro
uživatele drog v ČR byly zahájeny na základě usnesení vlády ze dne 16. března 2005
č. 300/2005. Jedná se o posouzení a formální uznání, že daná služba má odpovídající kvalitu,
odbornost a komplexnost - podle kritérií stanovených certifikačními standardy. Výsledkem
posouzení je udělení či neudělení certifikátu.
Možnost poskytnutí příspěvku ze strany hl. m. Prahy ve výši 30 % celkových nákladů je
zakotvena v Akčním plánu protidrogové politiky na rok 2019 s výhledem pro rok 2020 v kap.
5.5, který byl schválen dne 19. září 2019 pod č. usn. 9/102 (viz. níže). Podmínky schválené
Protidrogovou komisí Rady HMP dne 9. září 2013 k poskytnutí příspěvku HMP na certifikaci
programů primární prevence rizikového chování a programů adiktologických služeb jsou
zveřejněny na webu hl. m. Prahy.

Činnost
5.5.4 CERTIFIKACE
– Zvyšování kvality
programů
protidrogové politiky
v HMP.

Termín Gesce
Ukazatel
2019
SOV
Podmínka certifikace je povinná pro
2020
všechny žadatele o dotaci z rozpočtu
HMP i RV KPP;
HMP poskytuje příspěvek na certifikaci
ve výši 30 %

Dle platné Metodiky pro předkladatele žádostí/projektů je Certifikát RVKPP pro danou službu
podmínkou pro podání žádosti a následné udělení neinvestiční účelové dotace v rámci
Programu adiktologických služeb pro rok 2020.
Organizace Sananim, z.ú. zažádala Magistrát hl. m. Prahy o příspěvek na certifikaci programu
dne 28. 11. 2019. Na základě místních šetření v Terapeutických komunitách realizovaných ve
dnech 30. 10. 2019 a 29. 10. 2019, byl stanoven závěr udělit certifikát na 4 roky oběma
službám. Ostatním službám byl vydán certifikát odborné způsobilosti s platností na období 13.
11. 2019 – 13. 11. 2023.

Poskytnutí finančních prostředků nenaplňuje kritéria veřejné podpory dle čl. 107 odst. I.
smlouvy o fungování EU.

Příloha č. 1 k důvodové zprávě: Žádost o příspěvek na certifikace programů

