Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 647
ze dne 6.4.2020
k návrhu na poskytnutí finančního daru organizaci Dům seniorů Michle s.r.o. z rozpočtu
vlastního hl.m. Prahy, kap. 0582
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

poskytnutí finančního daru organizaci Dům seniorů Michle s.r.o., se sídlem Čapkova
400/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 25056069 v celkové výši 500 tis. Kč z kap.
0582, § 4399

2.

text darovací smlouvy, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

3.

úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0582, § 4399 dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení

ukládá
1. MHMP - SOV MHMP
1. zajistit realizaci bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 17.4.2020
2. MHMP - ROZ MHMP
1. zajistit realizaci bodu I.3. tohoto usnesení
Termín: 9.4.2020

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-36353
MHMP - SOV MHMP, MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 647 ze dne 6. 4. 2020

Darovací smlouva
č. DAH/82/03/00xxxx/2020
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito
smluvními stranami:
1. Hlavní město Praha
se sídlem:

Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1

zastoupené
IČO:

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru sociálních věcí
00064581

DIČ:

CZ00064581

bankovní spojení:

PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu:

5157998/6000

(dále jen „dárce“)
na straně jedné
a
2. Dům seniorů Michle s.r.o
se sídlem

Čapkova 13/400, PSČ 14000, Praha 4

zastoupená

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:

25056069

DIČ:

CZ75151472

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „obdarovaný“)
na straně druhé
(společně dále jen „smluvní strany“)
I.
Předmět a účel smlouvy
1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční prostředky ve výši 500. 000,- Kč
(slovy: pět set tisíc korun českých), (dále jen „dar“).
2. Obdarovaný dar přijímá.
3. Dárce dle této smlouvy poskytuje obdarovanému dar na pokrytí mzdových nákladů
spojených s nouzovým stavem při zajištění provozu Domova seniorů Michle.

4. Obdarovaný nabude vlastnické právo k daru dnem připsání na účet obdarovaného.
II.
Podmínky užití daru
1. Obdarovaný se zavazuje, že dar použije pouze k úhradě uznatelných nákladů
prokazatelně v souladu s ustanovením čl. I. odst. 3 této smlouvy.
2. Obdarovaný se dále zavazuje:
a) použít dar k úhradě nákladů vzniklých dle čl. I. odst. 3 této smlouvy do 31. 12.
2020,
b) vykazovat dar odděleně v rámci své účetní evidence v souladu s platnými právními
předpisy,
c) provést vyúčtování formou věcné zprávy o užití daru a předložit ji společně se
soupisem faktur a pokladních dokladů oddělení metodickému a ekonomickému,
odboru sociálních věcí MHMP, Charvátova 145/9, 11000 Praha 1, nejpozději
v termínu do 31. 1. 2021,
d) při výběru dodavatele postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
e) po dobu 10 let od skončení čerpání daru archivovat originály dokladů, prokazující
jeho čerpání,
f) umožnit dárci v předem dohodnutém termínu ověření použití poskytnutého daru
dle čl. I. odst. 3 této smlouvy a předložit na požádání veškeré podklady, které to
potvrzují,
g) vrátit dárci nejpozději do 31. 12. 2020 na účet dárce číslo 5157998/6000, variabilní
symbol: IČO obdarovaného, specifický symbol: 0582, nevyčerpanou část daru,
pokud se obdarovanému nepodaří celou darovanou částku v této lhůtě vyčerpat,
h) obdarovaný se zavazuje označit, dle možností, zařízení nápisem, že bylo pořízeno
z finančního daru hlavního města Prahy a uvádět tuto skutečnost a logo hlavního
města Prahy na propagačních materiálech, pokud to jejich charakter dovolí.
III.
Důsledky porušení závazku ze strany obdarovaného
1. V případě, že obdarovaný dar nepoužije v souladu s účelem uvedeným v čl. I. odst. 3
této smlouvy, případně nesplní některý ze závazků, k nimž se zavázal v čl. II. odst. 1 a
2 této smlouvy, je povinen celý dar ve lhůtě do 60 dnů od nesplnění závazku vrátit na
účet dárce uvedený v záhlaví této smlouvy a zároveň zaplatit smluvní pokutu ve výši
10 % z poskytnutého daru.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této
smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. ……….. ze dne ………..

2. 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 dárcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a
datum jejího podpisu.
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. 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 dárce.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných
dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech o třech stranách textu, z nichž
obdarovaný obdrží 1 stejnopis a dárce 4 stejnopisy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne ................................ 2020
2020

.........................................................
Dárce

V Praze dne ....................................

...................................................................
Obdarovaný

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 647 ze dne 6. 4. 2020
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
MHMP-SOV
MHMP - SOV

Číslo akce
0098206
0098206

Účel / Název akce
SOV běžné výdaje
Neinvestiční dar DS Michle- nouzový stav
Celkem

ODPA

UZ

ORJ

4399
4399

127
127

0582
0582

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
-500,00
500,00
0,00

Důvodová zpráva
Radě hlavního města Prahy je ke schválení předkládán návrh na poskytnutí
finančního daru Domu seniorů Michle, s.r.o., IČO: 25056069, se sídlem Čapkova 400/13,
Praha 4 – Michle (dále jen „Dům Michle“) ve výši 500 tis. Kč na zajištění běžného provozu
Dům Michle v nouzovém stavu a v jeho současných mimořádně složitých provozních
podmínkách, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19 některých klientů.
Dům Michle požádal hl. m. Prahu o poskytnutí finančního daru ve výši 500 tis. Kč
na pokrytí mimořádných nákladů spojených s nouzovým stavem na zajištění provozu sociální
služby domov pro seniory. Dům Michle byl v současné době postižen onemocněním 37
klientů, kteří museli být přemístěni do nemocničního zařízení. Dále byli také pozitivně
testováni na onemocnění COVID-19 někteří ze zaměstnanců Dům Michle. V souvislosti s tím
tak byla ze strany vedení Dům Michle přijata opatření, aby byla zajištěna v těchto
podmínkách maximálně možná péče o klienty a zaměstnance. Tato opatření však mají
významně negativní dopad na rozpočet Dům Michle (momentálně ponížení obsazenosti
lůžkové kapacity, mimořádné náklady spojené se zajištěním karanténních podmínek, aj.) a
dostávají Dům Michle do složité finanční situace. Dům Michle přikládá ke své žádosti
finanční rozklad mimořádných nákladů spojených s nouzovým stavem a přijatých opatření.
Poskytnutím finančního daru Dům Michle by významně pomohlo tomuto zařízení
k překlenutí této složité finanční situace.
Na základě výše uvedeného navrhujeme uvolnit finanční prostředky na pokrytí části
mimořádně vynakládaných mzdových nákladů z rozpočtu hl. m .Prahy formou finančního
daru, a to z kap. 0582, § 4399, pol. 5213 dle přílohy č. 2 usnesení.
Darovací smlouva je uzavřena podle občanského zákoníku a nevztahuje se na ní
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh darovací
smlouvy je uveden v příloze č. 1 usnesení Rady HMP.
Poskytnutí daru kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107, odst. 1
Smlouvy o fungování EU.
Přílohou č. 1 důvodové zprávy je žádost Dům Michle o poskytnutí finančního daru,
včetně k žádosti přiloženého rozkladu mimořádných nákladů spojených s tímto nouzovým
stavem.

