Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1834
ze dne 2.8.2021
k návrhu na poskytnutí dotace v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 žadateli
Charita Praha - Chodov a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap 05
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

poskytnutí dotace v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 žadateli Charita
Praha - Chodov, se sídlem U modré školy 2337/1, Praha, 149 00, IČO: 60435194 ve
výši 192.900 Kč z ORJ 0581, ODPA 3539, ORG 0098103, ÚZ 115

2.

text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.

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

ukládá
1. MHMP - ZDR MHMP
1. podepsat Veřejnoprávní smlouvu dle bodu I.2. tohoto usnesení
Termín: 20.8.2021
2. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.3. tohoto usnesení
Termín: 6.8.2021

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-41128
MHMP - ZDR MHMP, MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1834 ze dne 2. 8. 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

číslo akce

Účel / Název akce

Odbor zdravotnictví MHMP

0098101000000 Nákup ostatních služeb

Odbor zdravotnictví MHMP

0098103000000

Dotace v Programu oblasti
zdravotnictví pro rok 2021
Celkem

ODPA

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

3549

0

0581

-192,9

3539

115

0581

192,9
0,0

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1834 ze dne 2. 8. 2021

PID
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
DOT/81/03/xxx/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 územních rozpočtů“),
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 Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené Mgr. Martinem Ježkem, MBA, ředitelem odboru zdravotnictví
Magistrátu hlavního města Prahy
IČO:
00064581
bankovní spojení:
PPF banka a.s.
číslo účtu:
5157998/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
Charita Praha - Chodov
zastupuje
se sídlem
IČO:
zapsána/registrována:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

**** *******
U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 4
60435194
Ministerstvo kultury ČR, 8/1-01-710/1996
Komerční banka a.s.
7450400257/0100

dne: 30. 10. 1996

Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků poskytovatele ve výši 192 900 Kč
(dále jen „dotace“) na výše uvedený účet příjemce do 30 kalendářních dnů po nabytí
účinnosti Smlouvy.
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít k realizaci projektů, jejichž soupis je
přílohou č. 1 této smlouvy, k účelu uvedenému v žádosti příjemce a v Programu v oblasti
zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen „Program"), který byl schválen usnesením Rady hl. m.
Prahy č. 1582 ze dne 3. 8. 2020 (dále jen „účel“).
3. 3. 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
hl. m. Prahy usnesením č. ** ze dne *** 2021.
4. Projekty kumulativně nenaplňují znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování EU.

Článek II.
Výše finančních prostředků
1. Dotace se poskytuje ve výši 192 900 Kč (slovy stodevadesátdvatisícdevětset korun
českých) 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 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. Je-li příjemcem 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,
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.
3. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které 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 veřejných zakázkách“), dojde-li
k naplnění stanovených podmínek, zejména stanovených v § 4 odst. 2 zákona
o veřejných zakázkách;
c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů vykazovat dotaci
odděleně ve své účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů;
d) dodržovat Program;
e) příjemce je povinen při realizaci účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným
způsobem prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jako poskytovatele dotace na
všech propagačních a informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách,
případně slovně prezentovat poskytovatele v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v
případě, že příjemce provozuje webové stránky a uvádí zde informace o účelu,
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 médií a marketingu MHMP na adrese
logo@praha.eu. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit v rámci
Finančního vypořádání dotace (např. videozáznam, fotografie). 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. V případě výroby a vydání publikace nebo jiného média
v rámci realizace účelu se příjemce zavazuje zabezpečit je na území České republiky;
f) písemně oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu adresy, sídla, ve
veřejném rejstříku a změny dalších údajů uvedených ve smlouvě nebo jiných
skutečností, které mají vliv na realizaci účelu, dojde-li k nim v době od uzavření této
smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této
skutečnosti;
g) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě
nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, dále v případě, že údaje, na jejichž
základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později než do
31. 1. 2022 na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: 60435194,
specifický symbol: 81003000***;
h) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace na vyplněném formuláři
prostřednictvím datové schránky a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do
31. 1. 2022; formulář pro rok 2021 bude ke stažení na internetových stránkách
www.praha.eu - sekce dotace a granty/městské granty/zdravotnictví k dispozici
nejpozději do 1. 12. 2021; nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit
na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: 60435194, specifický
symbol: 81003000***.
4. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR")
účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace
uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
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 průběžnou
a následnou kontrolu po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 let po dosažení účelu,
poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů,
hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se
k účtování dotace.
2. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo
použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých finančních
prostředků provede příjemce 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“).
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: 60435194, specifický symbol: 81003000***.
4. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. III. bod 3 písm. h) této smlouvy se
jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v těchto případech:
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 kalendářních dnů, v tomto případě se uloží
snížený odvod ve výši 1000 Kč,
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 kalendářních dnů, v tomto případě se
uloží snížený odvod ve výši 5000 Kč.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran.
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou
14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným
způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od jejího odeslání. Dnem
výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na
náhradu škody vzniklé porušením 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 ustanovení § 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. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají elektronicky, tj. prostřednictvím elektronických
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.
9.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

2021

.................................................................
Mgr. Martin Ježek, MBA

podepsáno elektronicky

V Praze dne

2021

..................................................................
**** ******

podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/81/03/***/2021
Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace):

192 900 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

ZCI001/001

Charitní ošetřovatelská služba

Celkový
neinvestiční
rozpočet
projektu

3 539 790 Kč

Celková výše
poskytnutých
finančních
prostředků

192 900 Kč

Podíl poskytnutých
finančních
prostředků na
financování
projektu (v %) jako
maximální podíl
z celkového
neinvestičního
nákladu projektu)
70 %

Důvodová zpráva k tisku č. R-41128
Tiskem č. R-41128 k návrhu na poskytnutí dotace v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021
žadateli Charita Praha - Chodov a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap 05 je Radě HMP
(dále jen „RHMP“) předložen ke schválení návrh na poskytnutí dotace v „Programu oblasti
zdravotnictví pro rok 2021“ (viz Příloha č. 2 k důvodové zprávě) ve výši 192 900 Kč.
Odůvodnění
V rámci grantového řízení v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 podal žadatel Charita PrahaChodov, se sídlem U modré školy 2337/1, Praha, 149 00, IČO 60435194, projekt s názvem „Charitní
ošetřovatelská služba“. V souladu s pravidly grantového řízení stanovenými Programem oblasti
zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen „Program“) bylo nutné žádost o dotaci podat do 28.9.2020
současně v elektronické podobě a prostřednictvím datové schránky, s platným elektronickým
podpisem. Administrátor grantového řízení (odbor zdravotnictví) provádí křížovou kontrolu
v aplikacích IS FP HMP a spisové službě GINIS.
Dne 7.6.2021 bylo na základě telefonátu ředitelky Charity Praha – Chodov **** ******* ověřen
výsledek grantového řízení pro tento projekt, přičemž bylo zjištěno, že žádost nebyla zaregistrována
do aplikace IS FP HMP a tudíž neprošla grantovým procesem. Zatímco žádost byla řádně žadatelem
podána v elektronické podobě, nebyla na druhém konci zpracována Administrátorem, protože se
nezobrazila řádně v aplikaci.
V souladu s Pravidly grantového řízení stanovených Programem v oblasti zdravotnictví pro rok 2021,
byla tato žádost tedy zpracována a ohodnocena dvěma nezávislými hodnotiteli, kdy bodový průměr
obou hodnocení činil 77 bodů, tedy 70% požadované částky (požadovaná částka na projekt: 420 000
Kč). Následně došlo ještě k pokrácení koeficientem 0,656 (jednotný koeficient krácení všech návrhů
dotací v Programu oblasti zdravotnictví 2021).

Předkládající Název projektu Požadavek
organizace
2021
2021
Charita
PrahaChodov

Charitní
ošetřovatelská
služba

420 000 Kč

Návrh dle Kráceno
bodového
koeficientem
ohodnocení
0,656
294 000 Kč

192 864 Kč

Zaokrouhleno

192 900 Kč

Finanční krytí navržené dotace
Finanční krytí dotace žadateli Charita Praha-Chodov v Programu oblasti zdravotnictví je navrženo ve
výši 192 900 Kč z běžných výdajů odboru ZDR, pol. 5223.
V rámci Programu oblasti zdravotnictví byly usnesením č. 295 ze dne 22. 2. 2021 rozděleny veškeré
alokované prostředky, a proto je navrženo krytí z běžných výdajů odboru ZDR (viz. příloha č. 1
usnesení).
Stanovisko Grantové komise Rady hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevenci
Dne 29.6.2021 byl návrh předložen k projednání Grantové komisi Rady hl. m. Prahy pro oblasti
sociální, zdravotní a prevenci (dále jen „Komise“). Komise dne 2. 7. 2021vydala souhlasné stanovisko
(viz Příloha č. 1 k důvodové zprávě).
Závěr
Odbor ZDR navrhuje podpořit projekt „Charitní ošetřovatelská služba“ a poskytnutí dotace
v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 ve výši 192 900 Kč.

