Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 29/114
ze dne 9.9.2021
k návrhu na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu vlastního hlavního města
Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro Diakonii Českobratrské církve
evangelické, IČO: 45242704, se sídlem Belgická 374/22, Praha 2

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

poskytnutí účelové individuální investiční dotace pro Diakonii Českobratrské církve
evangelické, se sídlem Belgická 374/22, Praha 2 - Vinohrady, 120 00,
IČO: 45242704, na Rekonstrukci a dostavbu budovy školy na adrese V Zápolí
1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle, kterou využívá školská právnická osoba
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha, V Zápolí 21/1250,
141 00 Praha 4 – Michle, IČO: 71197630, ve výši 5.000.000 Kč

2.

znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

ukládá
1. Radě HMP
1. realizovat bod I. tohoto usnesení
Termín: 13.9.2021

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-9566
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/114 ze dne 9. 9. 2021

PID:
Stejnopis č.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace
DOT/06/XX/00XXXX/2021
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) 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:
zastupuje:
IČO:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a sportu
MHMP
00064581
20028 – 5157998/6000

a
Diakonie Českobratrské církve evangelické
se sídlem:
Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 120 00
zastupuje:
**** *******, předseda správní rady
**** *******, členka správní rady
IČO:
45242704
č. účtu:
1923357379/0800
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
1.

2.

3.
4.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové individuální investiční dotace (dále jen
„dotace“) ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na projekt „Rekonstrukce a
dostavba budovy školy na adrese V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle, kterou využívá
školská právnická osoba Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha, V Zápolí
21/1250, 141 00 Praha 4 – Michle, IČO: 71197630“, v rozsahu dle žádosti příjemce ze dne
29. 7. 2021, která je součástí smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen "účel").
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, poskytovatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hlavního
města Prahy svým usnesením č.
ze dne
.
Dotace se poskytne jednorázově převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce
nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy.
Poskytnutí investiční dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování EU.
Článek II.

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s účelem, na který byla určena.
2. Příjemce se dále zavazuje dosáhnout účelu, na který mu byla dotace poskytnuta, nejpozději ke dni
30. 6. 2022

3. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat na úhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých od 1. 10. 2021
do 30. 6. 2022., a to v souladu s účelem, 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 odděleně sledovat v účetní evidenci v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
d) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě nebo
jiných skutečností, které mají vliv na realizaci investiční akce/projektu, dojde-li k nim v době
od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku
této skutečnosti;
e) příjemce dotace je povinen dotaci (finanční prostředky) řádně vyúčtovat nejpozději ke dni
31. 1. 2023 formou věcné zprávy o užití dotace spolu se soupisem platebních dokladů.
Vyúčtování musí příjemce poskytovateli doručit prostřednictvím podatelny nebo poštou
(rozhodující je datum doručení), a to odboru investičnímu Magistrátu hl. m. Prahy.
Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit na účet poskytovatele
č. 20028 - 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ příjemce dotace, specifický symbol:
0461, nejpozději do 31. 1. 2023;
f) pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy nebo přímo použitelným
předpisem EU neoprávněně použije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního
výměru provést odvod – případně jeho část v rozsahu tohoto porušení – za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu hl. m. Prahy – dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech.
V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle § 22
zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 20028 - 5157998/6000,
variabilní symbol: IČO/RČ příjemce, specifický symbol: 0461;
g) pokud u příjemce v době účinnosti této smlouvy dojde k jeho přeměně 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;
h) uvádět poskytovatele dotace a logo poskytovatele na všech propagačních materiálech, pokud to
jejich povaha dovolí.
Článek III.
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 (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Příjemce dotace je povinen umožnit
poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutými finančními
prostředky a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly v souladu se zákonem o
finanční kontrole a poskytnout mu k tomu účelu veškerou potřebnou dokumentaci, včetně
účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv. A to vše po dobu realizace účelu a
dále po dobu 5 (pěti) let od ukončení realizace účelu, po kterou je příjemce povinen podle § 31
odst. 2 písm. b) a c) zákona o účetnictví uchovávat účetní záznamy a účetní doklady.
2. Poruší-li příjemce povinnosti vyplývající mu z právních předpisů u této smlouvy, dopustí se
porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. II. bod 3 písm. e) této smlouvy se jedná
o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových
pravidlech:
- opožděné dodání vyúčtování do 15 dnů, v tomto případě se uloží snížený odvod ve výši
5000,- Kč.

Článek IV.
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 začne běžet
ode dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi poskytovatelem příjemci.
2. Příjemcem je pověřen Mgr. Jan Soběslavský, předseda správní rady, aby jednal za příjemce
jako kontaktní osoba v záležitostech této smlouvy.
3. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, zákona o rozpočtových pravidlech a dále pak příslušnými ustanoveními
správního řádu.
4. 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.
5. 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.
6. Smluvní strany 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. 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.
8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
9. Smlouva je vyhotovena v pěti autorizovaných stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží čtyři
stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

V Praze dne

V Praze dne

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

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

Poskytovatel

Příjemce

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/114 ze dne 9. 9. 2021
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

ODPA

POL

UZ

ORJ

0722

1016

-5 000,00

0416

5 000,00

MHMP - ROZ

0091606

Úvěrový rámec 2021

0000

8115

MHMP - ROZ

0045767

Zapojení úspory hospodaření z minulých let

0000

8115

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

ROZ - MHMP

0045767

Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství

0722

0416

-5 000,0

ROZ - MHMP

0045767

Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství

0000

0416

5 000,0

ROZ - MHMP

0045767

Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství

0000

0416

-5 000,0

Celkem

-5 000,0

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

SML - MHMP

Číslo akce

0000

Účel / Název akce

Investiční dotace pro Diakonii ČCE
Celkem

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)
5 000,00

UZ

ORJ

121

0461

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
5 000,0
5 000,0

Důvodová zpráva

Investiční dotace pro Diakonii Českobratrské církve evangelické – Rekonstrukce MŠ a
ZŠ speciální Diakonie ČCE – 5 000 000 Kč
Ředitel Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) Mgr. Jan Soběslavský žádá o dotaci
na rekonstrukci a dostavbu budovy Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE,
Praha 4-Michle, V Zápolí 1250/21.
ZŠ a MŠ speciální Diakonie ČCE je školskou právnickou osobou, jejímž zřizovatelem je
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Praha 2, Belgická 374/22. Škola je součástí sítě
pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v hl. m. Praze. Vzdělává a pečuje průměrně o 47
žáků se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, autismem a více vadami. Kapacita
školy dlouhodobě nedostačuje, škola každoročně musí odmítnout 10 až 20 zájemců, které je
obtížné umístit do jiných škol.
Z toho důvodu je připravována rekonstrukce a dostavba školy, která přinese navýšení kapacity
školy o 100 %. Současně bude vyřešena bezbariérovost celé školy a bezpečné prostředí pro
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Stávající kapacita speciálních škol tohoto typu v Praze je nedostatečná. Je proto navrhováno
podpořit dotací výstavbu nových kapacit v církevní škole, neboť navýšení kapacity církevní
speciální školy napomůže uspokojit poptávku po speciálním vzdělávání.
Celkové náklady akce jsou odhadovány na 43 mil. Kč, požadovaná dotace od hl. m. Prahy činí
5 mil. Kč.

Přílohy k důvodové zprávě:
1. Žádost ředitele Diakonie ČCE Mgr. Jana Soběslavského ze dne 29. 6. 2021
2. BARPOZ32 akce 000000 – Investiční dotace pro Diakonii ČCE
3. Usnesení Rady HMP č. 2171 ze dne 6. 9. 2021

Vážený pan
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
Radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1
V Praze dne 29. 6. 2021
Čj. 21 D/2021

Žádost o podporu projektu na rekonstrukci a dostavbu speciální školy
Vážený pane radní Šimrale,
obracím se na Vás, jako na Radního pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání
hl. m. Prahy s žádostí o podporu projektu na rekonstrukci a dostavbu budovy školy
pracoviště Praha 4 na adrese V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle.
Námi zřízená školská právnická osoba Mateřská škola a základní škola speciální
Diakonie ČCE Praha, V Zápolí 21/1250, 141 00 Praha 4 – Michle, IČO: 71197630
na Pracovišti Praha 4 od roku 1993 vzdělává a pečuje průměrně o 47 žáků se středně
těžkým až těžkým mentálním postižením, autismem, více vadami v mateřské škole
speciální, přípravném stupni základní školy speciální, základní škole speciální. Součástí
školské právnické osoby je školní družina a internát. Často vzděláváme žáky s nejtěžšími
postiženími, které jiné školy odmítají.
Škola je součástí sítě pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v Hlavním městě
Praha. Škola v průměru z 80% vzdělává žáky s bydlištěm na území Hlavního města Prahy.
Zbytek žáků dojíždí ze Středočeského kraje.
Naše zkušenost z posledních let je, že každoročně musíme odmítnout 10 až 20 zájemců
o školu a rodiče zoufale hledají místa pro jejich děti.
Rekonstrukce školy budovy pracoviště Praha 4 přinese zlepšení dostupnosti vzdělávání
žáků se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, autismem, více vadami na území
Hlavního města Prahy navýšením kapacity školy o 100%, tj. o 6 učeben a 4 speciální
učebny. Dále rekonstrukce zajistí bezbariérovost školy a bezpečné prostředí pro
vzdělávání žáků s autismem.
Termín realizace je plánován od července 2022 do prosince 2022. Předpokládaná délka
realizace je 6 měsíců. Termín realizace je závislý na naplnění finančního plánu a vyhledání
míst pro naše žáky na dobu rekonstrukce.
Investorem rekonstrukce Mateřské a základní školy speciální bude Diakonie
Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, 120 00 Praha 2, IČO: 45242704,
která je zároveň zřizovatelem této školské právnické osoby a vlastníkem budovy. Po

www.diakonie.cz

Diakonie ČCE – ředitelství
Belgická 22, 120 00 Praha 2-Vinohrady
E-mail: info@diakonie.cz

Tel.: +420 242 487 811-2
IČO: 45242704
Bank. spojení: 192 335 7379 / 0800

rekonstrukci bude celá budova využívána pro školu včetně jejích součástí, a tím dojde
k navýšení kapacity školy o 100 %.
Položkový rozpočet na tuto fázi rekonstrukce je stanoven na 43 000 000 Kč včetně DPH.
Jsme v situaci, kdy je rekonstrukce nezbytná, ale jako speciální škola a škola sídlící na
území Hlavního města Prahy nedosáhneme na státní investiční dotace. Zároveň jako
církevní škola nejsme schopni takto zásadní rekonstrukci ufinancovat v plné výši
z vlastních zdrojů. Provoz školy je financován z rozpočtu MŠMT pro církevní školy. Dotace
MŠMT není určena na investice.
Plánové finanční zdroje:
Donor

Částka

Zdroj

Diakonie ČCE

Úvěr

Diakonie ČCE

Dary, výnosy sbírky, ostatní výnosy

Státní fond
prostředí

20 000 000 Kč

životního Přepokládaná dotace na
vzduchotechniku a energetické úspory

6 000 000 Kč
6 000 000 Kč

Diakonie ČCE

Plánované výnosy FR

6 000 000 Kč

MHMP

Dotace

5 000 000 Kč

Rádi bychom požádali Magistrát hlavního města Prahy o finanční podporu ve výši
5 000 000 Kč, a tím o pomoc nám uskutečnit projekt, který by zlepšil kvalitu a možnosti
nabízených služeb speciálního školství v Praze.
Předem děkuji

Mgr. Jan
Soběslavský

Digitálně podepsal
Mgr. Jan Soběslavský
Datum: 2021.06.29
12:43:54 +02'00'

Jan Soběslavský
ředitel Diakonie ČCE

www.diakonie.cz

Diakonie ČCE – ředitelství
Belgická 22, 120 00 Praha 2-Vinohrady
E-mail: info@diakonie.cz
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Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2171
ze dne 6.9.2021
k návrhu na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy
na rok 2021 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro Diakonii Českobratrské církve
evangelické, IČO: 45242704, se sídlem Belgická 374/22, Praha 2
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí v roce 2021 s názvem
"Investiční dotace pro Diakonii ČCE", včetně stanovení celkových nákladů investiční
akce dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.

souhlasí
1.

s poskytnutím účelové individuální investiční dotace pro Diakonii Českobratrské
církve evangelické, se sídlem Belgická 374/22, Praha 2 - Vinohrady, 120 00,
IČO: 45242704, na Rekonstrukci a dostavbu budovy školy na adrese V Zápolí
1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle, kterou využívá školská právnická osoba
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha, V Zápolí 21/1250,
141 00 Praha 4 – Michle, IČO: 71197630, ve výši 5.000.000 Kč

2.

se zněním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 1
tohoto usnesení

3.

s úpravou rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. radnímu PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi, Ph.D. et Ph.D.
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu II. tohoto
usnesení
Termín: 9.9.2021
2. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí včetně
stanovení celkových nákladů investiční akce dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 9.9.2021
3. MHMP - SML MHMP
1. po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy podepsat Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální dotace dle bodu II.2. tohoto usnesení
Termín: 30.9.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.

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

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A., radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et
Ph.D.
Tisk:
R-41153
Provede:
radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SML
MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

