
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 28/5 
ze dne  17.6.2021 

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2021 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
neinvestiční dotace v celkové výši 800.000 Kč z běžných výdajů kap. 0582, ORG 
0098215, ÚZ 120, § 4399 subjektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace 
uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení 

3.  úpravu rozpočtu běžných výdajů hl.m. Prahy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 21.6.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9329  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příjemce IČO Adresa příjemce Účel dotace
Doba dosažení 

účelu

Číslo bankovního 

účtu

Doba pro 

předložení 

finančního 

vypořádání

Poskytnutá 

částka v Kč

Výbor dobré vůle - 

Nadace Olgy 

Havlové 

00406066

Senovážné 

náměstí 994/2, 

Praha 1

Další realizace Fondu 

podpory bydlení VDV
31.12.2021 478437383/0300 31.01.2022 800 000 Kč

Celkem 800 000 Kč

  

Poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové neinvestiční dotace z kap. 0582, § 4399, UZ 120

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/5 ze dne 17. 6. 2021



Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/5 ze dne 17. 6. 2021 

 

 

 

                                                                                                                        PID                                                                                                                           

                                                                                                                                     Stejnopis  

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace 

 

DOT/82/04/xxx/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:                           Mariánské nám. č. 2, 110 01  Praha 1 

zastupuje:                           xxxxxxxxxx 

                                            Magistrátu hlavního města Prahy                                            

IČO: 00064581 

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

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“)  

a 

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) 

se sídlem:       Senovážné náměstí 994/2, Praha 1                    

 

zastupuje:       xxxx                 

IČO:               00406066                

č. účtu:           xxxx 

 

 

(dále jen „příjemce“)  

 

Dále jen „smlouva“, poskytovatel a příjemce společně jako „smluvní strany“. 

  

Článek I. 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace 

z rozpočtu poskytovatele ve výši 800 000 Kč (slovy: osmsettisíckorunčeských) (dále jen 

„dotace“) příjemci na pokrytí nákladů spojených s pokračováním realizace Fondu 

podpory bydlení  VDV pro osoby v sociální tísni na území hl. m. uvedených v žádosti o 

individuální dotaci ze dne 26.3.2021  (dále jen „účel“).     

2. V souladu s ustanovením § 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 hlavního města Prahy svým usnesením č. xxx   ze dne xxx   . Dotaci 

poskytovatel příjemci poskytne převodem z účtu poskytovatele na  bankovní účet příjemce 

nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy. 

 



3. Poskytnutí neinvestiční 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 dotace. 

2. Příjemce se dále zavazuje dosáhnout účelu, na který mu byla dotace poskytnuta, nejpozději 

ke dni 31.12. 2021 

3. Příjemce se dále zavazuje: 

a) poskytnutou dotaci hospodárně používat výhradně na způsobilé účelně vynaložené 

náklady uhrazené 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 (dále jen „zákon o 

účetnictví“); 

d) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedeným v čl. I. 

odst. 1 této smlouvy 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; 

e) příjemce dotace je povinen poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat nejpozději ke dni 31. 1. 

2022 formou věcné zprávy o užití dotace spolu se soupisem a kopiemi účetních a  

platebních dokladů. Vyúčtování musí příjemce poskytovateli doručit prostřednictvím 

podatelny nebo poštou (rozhodující je datum doručení), a to odboru sociálních věcí 

Magistrátu hl. m. Prahy. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit na účet 

poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ příjemce dotace, specifický 

symbol: 0582, nejpozději do 31.1.2022; 

f) 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; 

g) 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 

https://praha.brandcloud.pro/
mailto:logo@praha.eu


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. 

 

 

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, 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. 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. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ příjemce, specifický symbol: 0582. 

3. Poskytovatel vymezuje v souladu s ust. §10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

podmínky, jejichž porušení příjemcem považuje za méně závažné. Výše nižších odvodů je 

stanovena takto: 

a) nepředání dokumentu ve formě věcné zprávy ve stanovené lhůtě odvod ve výši 0,01% 

za každý započatý den prodlení s předáním dokumentu až do doby jeho doručení 

sjednaným způsobem; 

b) dokument „Věcná zpráva o užití dotace“ nebude předán řádně, nebude obsahovat 

požadované náležitosti nebo bude obsahovat nesrovnalosti odvod ve výši 10% 

z celkové výše dotace; 

c) za nedodržení povinnosti publicity dle článku II. odst. 3 písm. g) smlouvy odvod ve 

výši 10% z celkové výše dotace; 

d) neoznámení změny identifikačních údajů příjemcem ve výši 10% z celkové výše 

dotace. 

 

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. Jako kontaktní osoba v záležitostech této smlouvy jedná za příjemce xxxxx 

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 ust. § 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. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany výslovně 

vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. 

 

 

 

V Praze dne 2021 V Praze dne 2021 

 

 

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

 

                       Poskytovatel                                                                Příjemce 

 



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Odbor sociálních věcí
0098206000000 Záležitosti sociálních věcí 0582 -800,0

Odbor sociálních věcí
0098215000000 Poskytnutí individuální dotace 120 0582 800,0

C e l k e m 0,0

Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/5 ze dne 17. 6. 2021

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ODPA

4399

4399

UZ ORJ

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace ORG Účel / Název akce



Důvodová zpráva 
(shodná pro RHMP a ZHMP) 

 

Radě hlavního města Prahy je předkládán k odsouhlasení a Zastupitelstvu HMP ke schválení návrh na 

poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace pro níže uvedenou organizaci z 

kap. 0582, § 4399, pol. 5221. 

 

Ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) požádala o finanční podporu na pokračování 

realizace Fondu podpory bydlení VDV, který poskytuje za předem daných podmínek příspěvky 

žadatelům z nízkopříjmových domácností, kteří jsou, nebo se mohou stát nájemci v bydlení na území 

hlavního města a využívají podpory sociálních služeb či sociální práce. O přidělení nadačního příspěvku 

z fondu může žádat pouze uživatel tzv. zapojené organizace, tedy sociální služby a další organizace 

poskytující činnosti sociální práce na území HMP, které mají uzavřenou smlouvu o spolupráci 

s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové. Seznam těchto organizací je dynamický. Podpora slouží 

k překonání akutní krize spojené s rizikem ztráty bydlení a prokazatelně přispívá k prevenci vzniku 

bytové nouze, resp. k jejímu řešení. 

Tento fond patří mezi důležité podpůrné nástroje prevence vzniku bytové nouze a využívají jej coby 

osvědčenou formu pomoci různé obce i kraje v ČR. Stávající dotace pomohla získat nebo udržet bydlení 

zejména rodinám s nezletilými dětmi a rodinám samoživitelek. V dalších případech byli žadateli 

bezdětné domácnosti osob v bytové nouzi, lidí s duální diagnózou, ale také seniorek s omezenou 

pohyblivostí, nebo lidí s duševním onemocněním, nebo lidí, kteří buď pečovali o člena rodiny se 

zdravotním postižením, nebo byli sami invalidní. Mezi příjemci příspěvku byli také starobní důchodci. 

Mezi nejčastějšími důvody žádosti o příspěvek z Fondu podpory bydlení byli především dopady 

opatření proti šíření COVID-19, jako je uzavření úřadu práce a návazné zpoždění ve vyřizování dávek, 

uzavření cizinecké policie či uzavření české správy sociálního zabezpečení. Vedle plného uzavření bylo 

dalším důvodem, pro který se žadatelé dostali do tísně, ohrožující jejich nájemní vztah, časové omezení 

činnosti úřadů v době koronavirové krize, projevující se zejména zdlouhavým procesem vyřizování 

žádostí dávky na bydlení, ale také ztráta zaměstnání, která byla uvedena v polovině žádostí. V těchto 

případech tedy Fond sanoval výpadky státní pomoci v době pandemie. Nízké jednotky žádostí byly 

zapříčiněny mimořádnými událostmi, jako např. úmrtí v rodině; odchod partnera ze společné 

domácnosti; zhoršení zdravotního stavu; ztráta dokladů a hotovosti nebo nutnost zaplatit zdravotní 

pomůcku nad rámec možností rozpočtu domácnosti. 

Ve všech těchto případech má Fond roli poslední šance, jak stabilizovat domácnosti před jejich 

propadem do mnohočetné krize v podobě ztráty bydlení, zhoršení zdravotního stavu a zvýšení tlaku na 

ostatní, již přetížené veřejné služby. 

 

Usnesením Rady HMP č. 760 ze dne 20. 4. 2020 byl pilotní projekt Fond podpory bydlení VDV  podpořen 

individuální dotací částkou 200 000 Kč a jeho cílem bylo zajistit překonání akutní krize spojené se 

ztrátou bydlení či rizikem jeho ztráty úzké skupině potřebných - sociálně slabších občanů v nájemních 

bytech   na území hl. m. Prahy.  



Jelikož se ukázalo, že poptávka řešit bytovou krizi je zdaleka větší, než byl pilotní projekt koncipován, 

bylo usnesením ZHMP č. 18/85 ze dne 2.7.2020 schváleno jeho rozšíření, s finanční podporou ve výši 

1 000 000 Kč. Z fondu je možné hradit jak náklady definované v původním pilotním projektu (náklady 

pro nastěhování, pořízení vybavení bytu, úhradu dluhu na nájemném či službách), tak další, které 

vyplývají z rozšíření projektu (úhrada kauce, popř. prvního nájemného požadované soukromými 

pronajímateli). Ve smlouvě o poskytnutí individuální dotace se příjemce zavázal dosáhnout účelu, na 

který byla dotace poskytnuta nejpozději do 30.6.2021. Vzhledem k negativním dopadům koronavirové 

krize a nouzového stavu na obyvatele Prahy, bylo však 100% přidělené dotace vyčerpáno v dřívějším 

termínu (ke dni 15.5.2021)  a organizace dne 19.5.2021 předložila vyúčtování bez závad a v souladu 

s uzavřenou smlouvou DOT/82/03/000938/2020. 

S pokračujícím zhoršujícím se trendem v ekonomické situaci určité skupiny Pražanů, dopady pandemie 

na fungování ekonomiky, ale také na systémy státní pomoci, by organizace ráda prodloužila aktivitu 

Fondu podpory bydlení, a to za stejných podmínek, jak jsou definované nyní a při zachování principu, 

že Fond slouží jako poslední instance, nikoliv jako náhrada za systémové zdroje či dostupné neformální 

zdroje pomoci. Vzhledem k potřebě zajistit další pokračování podpory lidí, kteří potřebují pomoc 

v těžké bytové tísni (vlastní realizace Fondu podpory bydlení), žádá organizace o přidělení dotace ve 

výši 800 000 Kč na další pokračující období, s termínem naplnění účelu do 31.12.2021.  

Poskytnutí finančního prostředku nenaplňuje kritéria veřejné podpory dle čl. 107 odst. I. smlouvy 

o fungování EU. Jedná se o specifickou individuální žádost, která plně nespadá do žádného grantového 

programu vyhlášeného hl. m. Prahou. 

V rámci administrace byla žádost projednávána a hodnocena na jednání grantové komise Rady HMP 

pro oblast sociální, zdravotní a prevence dne 28.4.2021 (viz příloha č. 2 k důvodové zprávě) a při jejím 

zpracování bylo i nahlíženo, zda bylo postupováno v souladu se Zásadami pro poskytování dotací HMP 

schválenými usnesením Rady HMP č. 1743 ze dne 24.8.2020. Jedná se o přínos pro skupinu občanů 

HMP, kteří se v dané chvíli dostali do velmi těžké sociální a bytové tísně a v tom lze spatřovat určitý 

mimořádný přínos.   

V souvislosti s již výše zmiňovanými zásadami, zpracovatelé konstatují, že se jim nepodařilo dohledat 

vhodný grantový program v podmínkách HMP, který by analogově plně použili pro hodnocení žádosti. 

Hodnocení žádosti tak bylo především postaveno na potřebnosti a účelu služby.  

Vzhledem k výše uvedenému se Radě hl. m. Prahy doporučuje odsouhlasit a Zastupitelstvu HMP 

schválit návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu běžných výdajů kap. 0582,  

§ 4399, pol. 5221 ve výši 800 000 Kč podle přílohy č. 1 k návrhu usnesení. 

 

Příloha č. 1 k usnesení – návrh poskytnutí dotace – identifikace organizace 

Příloha č. 2 k usnesení – návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

Příloha č. 3 k usnesení – návrh úpravy rozpočtu HMP 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě – žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Výbor dobré vůle  

                                                        - Nadace Olgy Havlové (VDV), Plná moc 

Příloha č. 2 k důvodové zprávě – zápis z grantové komise ze dne 28.4.2021 

Příloha č. 3 k důvodové zprávě – usnesení Rady HMP č. 1373 ze dne 7.6.2021 

 















 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Grantová komise Rady HMP pro oblast i  sociá lní ,  zdravotní a prevenci  

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ GRANTOVÉ KOMISE RADY HMP PRO OBLASTI SOCIÁLNÍ, 
ZDRAVOTNÍ A PREVENCI ZE DNE 28. 4. 2021, 10.00 hod. 

Distanční forma prostřednictvím videokonference 
 

Přítomni 

Mgr. Milena Johnová (předsedkyně komise), prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., 
Mgr. Eva Horáková, , Mgr. Štěpán Ripka, Mgr. Hana Kubíková, Ing. Miloš Růžička, Mgr. 
Vendula Hlobilová (host), Ing. Kamila Svobodová (host), Bc. Věra Syřínková (host), Ing. 
Petr Faus, Daniel Dárek (host), Mgr. Kamila Pádecká (tajemnice komise) 

Omluveni Mgr. Nina Janyšková, Zbyněk Roboch, BA, PhDr. Tomáš Klinecký, Ing. Patrik Nacher 

 
Celkový počet členů komise: 11 (10 + 1 odstoupil), přítomných: 6 členů, komise je usnášeníschopná. 
Jednání bylo zahájeno v 10:05 hod. a ukončeno v 11.40 hod.  
 
Program jednání: 
 

1. Návrh na udělení dotací v rámci Programu k projektu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a 
ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“ pro rok 2021 na základě usnesení RHMP č. 
356 ze dne 1. 3. 2021  
 

2. Návrh na udělení dotací v rámci Programu k projektu "Transformace systému péče o Pražany, 
kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení 
kapacit péče v hl. m. Praze“ pro rok 2021 na základě usnesení RHMP č. 357 ze dne 1. 3. 2021 
 

3. Žádost o dotaci v oblasti zdravotnictví – Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. (grantová 
žádost – Akce celopražského významu pro rok 2021), individuální dotace: Centrum pro rozvoj 
paliativní péče, z.ú., HEALTHCARE INSTITUTE, o.p.s., Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Praha 1 
 

4. Žádost o individuální dotaci v oblasti sociální (2 žádosti) – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové, HEWER, z.s. 
 

5. Žádost o individuální dotaci v oblasti prevence – Progressive o.p.s. 
 
 
Pro návrh: 6 ze 6 
Proti návrhu: 0 
Zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
Průběh jednání: 
Jednání zahájila pí radní Johnová. Ověřovatelem zápisu byla stanovena Mgr. Eva Horáková. Sčítáním 
hlasů byla pověřena pí Pádecká. Přítomnost hostů: Mgr. Vendula Hlobilová, Ing. Kamila Svobodová, Bc. 
Věra Syřínková, Ing. Petr Faus, p. Daniel Dárek. 
 
Pro návrh: 6 ze 6 
Proti návrhu: 0 
Zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
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AD 1) 

NÁVRH NA UDĚLENÍ DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMU K PROJEKTU "RODINY A DĚTI SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÉ A OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A INSTITUCIONALIZACÍ“ PRO ROK 2021 
NA ZÁKLADĚ USNESENÍ RHMP Č. 356 ZE DNE 1.3. 2021  

Alokace: 11 491 000 Kč 
Návrh na přidělení ve výši: 11 491 000 Kč 
 
Úvodní slovo k programu dotací měla Mgr. Hlobilová. 
Hlavní město Praha na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů vyhlašuje v návaznosti na Operační program Zaměstnanost program k projektu „Rodiny a děti 
sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“ č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039 pro rok 2021. Jedná se o neinvestiční výdaje zaměřené na 
systémovou podporu a financování běžných výdajů, související s poskytováním základních druhů a 
forem uvedených sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 
druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Program je určen pro právnické osoby, které poskytují vybrané registrované sociální služby dle zákona o 
sociálních službách, zařazené do Doplňkové sítě sociálních služeb, kterým bylo vydáno pověření k 
poskytování služby obecně hospodářského zájmu: 

▪ § 69 terénní programy 

▪ § 37 odborné sociální poradenství 

▪ § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Dotace se poskytuje na podporu kapacit sociálních služeb rodinné politiky na území HMP za účelem 
financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se 
zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019–2021, a 
to na základě žádostí jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. 

Čtyřčlenná skupina hodnotila celkem 9 žádostí (žadatelé: Armáda spásy v České republice, z.s., Cestou 
necestou, z.ú., Člověk v tísni o.p.s. – 2 žádosti, Dům tří přání, z.ú., Neposeda, z.ú., R-Mosty, z.s., SOS 
dětské vesničky, z.s. a SPOLEČNOU CESTOU z.s.), všechny byly hodnotící skupinou doporučeny pro 
podporu. 
  
V diskusi p. Ripka poznamenal, že podmínky dotace neumožňují uhradit všechny náklady a vznesl 
dotaz, zda by bylo možné tyto položky vyčíslit a najít způsob, jak je uhradit. V loňském roce byly dotace 
v jiném režimu a všechny náklady mohly být uhrazeny z projektu. 
Pí Hlobilová členy komise seznámila se skutečností, že toto bude řešit PhDr. Eichlerová a Mgr. Exner.  
Pan Ripka dále uvedl, že požaduje seznam úkonů a aktivit, které bude třeba pokrýt. 
 
Vyjádření p. Exnera k nákladům, které nebude možno hradit z projektů: 
V rámci druhého grantového kola pro Doplňkovou síť bude možné se ucházet v úkolu Podpora v bydlení 
rodin s dětmi v bytové nouzi o úhradu nákladů, které nelze hradit z projektu EU – "Rodiny a děti sociálně 
vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“. 
 
 
Usnesení 1: 
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na udělení dotací v rámci Programu k projektu "Rodiny 

a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“ pro rok 2021 

v celkové výši 11 491 000 Kč. 

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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AD 2)  
NÁVRH NA UDĚLENÍ DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMU K PROJEKTU "TRANSFORMACE SYSTÉMU 
PÉČE O PRAŽANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ INTENZIVNÍ PODPORU A BYLI UMISŤOVÁNI DO 
ZAŘÍZENÍ MIMO HMP, VČETNĚ POSÍLENÍ KAPACIT PÉČE V HL. M. PRAZE“ PRO ROK 2021      
NA ZÁKLADĚ USNESENÍ RHMP Č. 357 ZE DNE 1. 3. 2021 
Operační program „Zaměstnanost“ 
 
Návrh na přidělení ve výši: 3 283 000 kč 
 
K tématu úvodní slovo měla Mgr. Hlobilová. 
Na základě usnesení Rady HMP č. 357 ze dne 1. 3. 2020 je vyhlašován Program pro rok 2021 v 
působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy. 
 
Hlavní město Praha na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů vyhlašuje v návaznosti na Operační program Zaměstnanost program k projektu „Transformace 
systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, 
včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“ pro rok 2021. 
Jedná se o neinvestiční výdaje zaměřené na systémovou podporu a financování běžných výdajů, 
související s poskytováním základních druhů a forem uvedených sociálních služeb, a to v rozsahu 
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Program je určen pro právnické osoby, které poskytují vybrané registrované sociální služby dle zákona o 
sociálních službách, zařazené do Doplňkové sítě sociálních služeb, kterým bylo vydáno pověření k 
poskytování služby obecně hospodářského zájmu: 

▪ § 37 odborné sociální poradenství 
▪ § 43 podpora samostatného bydlení 
▪ § 70 sociální rehabilitace 

Dotace se poskytuje na podporu kapacit sociálních služeb na území HMP za účelem financování 
běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019–2021, a to na základě 
žádostí jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. 

Čtyřčlenná skupina hodnotila celkem 3 žádosti (2 žádosti Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.                
a 1 žádost SANANIM z.ú.), všechny byly hodnotící skupinou navrženy k podpoře. 

Usnesení 2: 
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na udělení dotací v rámci Programu k projektu 

"Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do 

zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“ pro rok 2021 v celkové výši 

3 283 000 Kč. 

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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AD 3) 
ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ (4 ŽÁDOSTI) – ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ 
SPOLEČNOST, O.P.S. (GRANTOVÁ ŽÁDOST – AKCE CELOPRAŽSKÉHO VÝZNAMU PRO ROK 
2021), INDIVIDUÁLNÍ DOTACE: CENTRUM PRO ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE, Z.Ú., HEALTHCARE 
INSTITUTE, O.P.S., OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 
 
Ke všem projektům z oblasti zdravotnictví hovořila pí Svobodová. 
 

a) ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST, O.P.S. 
 

Jedná se o projekt „Týden paměti – mobilní poradny 2021“, který se uskuteční v obchodním centru 
Westfield Chodov. Organizace požadovala dotaci 232 000 Kč na částečnou úhradu osobních nákladů a 
nákladů na výrobu informačních a propagačních materiálů. Po provedeném věcném hodnocení projektu 
je navrhována dotace ve výši 175 900 kč. 
 
Tato žádost není typickou žádostí o individuální dotaci, ale grantové komisi je k projednání předložen 
návrh na poskytnutí dotace v „Programu Akce celopražského významu pro rok 2021“, jež byla z důvodu 
technické chyby zařazena do nesprávného dotačního programu, tudíž byla hodnocena a navržena k 
nepodpoření v „Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021“. Žádost byla přijata na MHMP jako žádost 
pro oblast Akce celopražského významu v řádném termínu, systémová aplikace „Informační systém 
finanční podpory“ (aplikace Granty) ji však vinou chyby ve formuláři importovala do prostředí oblasti 
zdravotnictví. Tato chyba byla při křížové kontrole s žádostmi obdrženými ve spisové službě odhalena a 
nahlášena firmě ASD Software, s prosbou o přesun žádosti do správného Programu. Přesun bohužel 
nebyl realizován, a žádost byla následně zařazena k hodnocení do modulu hodnocení, stále ve špatném 
Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021. Ani žádný z externích hodnotitelů neupozornil na 
skutečnost, že projekt je zařazen ve špatném Programu, jelikož formulář hodnocení vykazoval znaky 
projektu oblasti zdravotnictví včetně uvedení příslušného opatření. K tomuto faktu mohlo přispět i to, že 
hodnotitelé byli přiřazeni a zpracovávali hodnocení obou dotačních Programů v působnosti odboru ZDR. 
Na základě provedeného externího hodnocení bylo následně navrženo žádosti nevyhovět z důvodu 
nedosažení minimální bodové hranice. Při odhalení chyby bylo komunikována s odborem LEG možnost 
dalšího postupu, která spočívala v přesunu žádosti pod správný program a provedení nového externího 
hodnocení. S firmou ASD Software byl opět vykomunikován přesun žádosti vč. potvrzení přesunu, k 
němuž došlo dne 8. 3. 2021. Žádost byla následně hodnocena dvěma hodnotiteli s výsledným bodovým 
ohodnocením 84 a 75 bodů. Navržená výše dotace byla pokrácena koeficientem 0,948 stanoveným pro 
Program Akce celopražského významu pro rok 2021. 
V minulosti byla již akce podpořena v r. 2019 a 2020 obdobnou částkou, která je navrhována i tentokrát. 
 
V diskusi p. Růžička připomněl, že není zcela jisté, že se jedná o akci celopražského významu, protože 
se akce koná každoročně na stejném místě; akce by se měly rozložit na území celé Prahy. Paní radní 
k této tématice podotkla, že větší aktivita by měla být na straně města a snažit se ovlivnit rozprostření 
podobných akcí na větším území. V současné době je to spíš založeno na aktivitě jednotlivých 
organizací, které vyvíjí tlak na město, proto i město by mělo vyvíjet tlak na organizace, aby pořádaly 
akce podle skutečné potřeby. K tomuto názoru se přiklonil i p. Ripka. Pí Svobodová k tomu sdělila, že 
není stanovený mechanismus, jakým způsobem zajistit, aby žadatelé své akce pořádali rovnoměrně na 
celém území hl. m. Prahy. 
 
Usnesení 3 a):  
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na udělení dotace České alzheimerovské společnosti, 
o.p.s. v rámci dotačního program Akce celopražského významu pro rok 2021 ve výši 175 900 Kč. 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 
b) CENTRUM PRO ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE, Z.Ú. 
 

Individuální dotace je požadována na vydávání oborového časopisu Paliativní medicína ve výši 200 000 
Kč. Žadatel se dosud s tímto projektem nezúčastnil žádného dotačního programu HMP. O vydávání 
časopisu bylo rozhodnuto teprve v listopadu 2020 na kongresu České společnosti paliativní medicíny 
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ČLS JEP, tudíž již po termínu podávání žádostí do programu Akce celopražského významu pro rok 
2021. 
Projekt je v souladu se zapojením hl. m. Prahy do plánu rozvoje paliativní péče, jehož záměr pro roky 
2020-2025 byl schválen Zastupitelstvem HMP usnesením č. 15/50 ze dne 19. 3. 2020. 
Získáním požadované dotace se bude moci navýšit počet výtisků časopisu o cca 1000 ks pro potřeby 
lékařů a zdravotně sociální pobytová zařízení na území hl. m. Prahy. 
 
Stanovisko odboru je podpořit tento projekt ve výši 150 000 Kč. 
 
Diskuse se týkala především bližšího určení cílové skupiny (pro koho je časopis určen) a distribučního 
území. Také je potřeba upřesnit, jestli se jedná o 1000 kusů časopisu čtvrtletně nebo ročně, proto se 
také nedá určit přiměřenost požadavku na dotaci, ani jeho dopad na občany hl. m. Prahy. 
 
Paní předsedkyně navrhla přerušení projednání návrhu této dotace, doplnění informací a na příštím 
jednání komise předložit projekt znovu. 
 
Projekt 3b) byl odložen na příští jednání grantové komise. 

 
c) HEALTHCARE INSTITUTE, O.P.S. 
 

Projekt konference „Efektivní nemocnice 2021 - Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“, 
dvoudenní odborná akce v Praze v hotelu Clarion. Celkové náklady jsou vyčísleny na 3,5 mil. Kč, 
organizace žádá o příspěvek 200 000 Kč na pronájem sálů a zajištění audiovizuální techniky. Žadatel se 
zúčastnil dotačního programu Akcí celopražského významu, ale nebyl bodově dostatečně ohodnocen, 
protože přípravu žádosti a jejich příloh podcenil. Hlavním důvodem nízkého bodování byly vysoké 
náklady na akci, nejasnosti v ceně vstupného a osobních nákladů, chyběla evaluace projektu. Chybu 
napravil v žádosti o individuální dotaci a z pohledu odboru zdravotnictví lze projekt podpořit. 
 
Stanovisko odboru je podpořit tento projekt ve výši 150 000 Kč. 
 
V diskusi o projektu se především probírala skutečnost, že tato akce není určena pro Pražany a širokou 
veřejnost. Jedním z argumentů byl i fakt, že každý z účastníků za účast na konferenci zaplatí vysoký 
poplatek, tím se náklady z velké části pokryjí. K nepodpoře projektu se vyjádřila většina členů komise. 

 
Usnesení 3 c):  
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na udělení mimořádné individuální dotace 
HEALTHCARE INSTITUTE, o.p.s. ve výši 150 000 Kč. 
Pro: 0 
Proti: 4 
Zdržel se: 2 
Návrh nebyl přijat. 

 
d) OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 

 
Realizace Kurzů moderního ošetřovatelství. Jedná se především o zajištění lektorů a uhrazení 
ochranných osobních pomůcek pro kurz potřebných. Organizace mohla podat žádost také ve 
vyhlášeném grantovém programu, ale opět projekt vznikl až po termínu a nebylo možné se přihlásit. 
Jedná se o proškolování dobrovolníků a cílem je odlehčit střednímu zdravotnickému personálu a zastat 
úkony běžné péče.  
 
Stanovisko odboru ZDR je podpořit tento projekt v plné výši 50 000 Kč. 
 
V diskusi byl vyzdvižen především poměr cena-výkon a potřebnost projektu. Závěr byl jednomyslný -
projekt podpořit. 
 
Usnesení 3 d):  
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na udělení mimořádné individuální dotace Oblastnímu 
spolku Českého červeného kříže Praha 1 ve výši 50 000 Kč. 



 

  

 

6 

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
AD 4) 
ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ – VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE 
OLGY HAVLOVÉ, HEWER, Z.S. 
 
K projektům ze sociální oblasti hovořil pan Faus, podklady připravila pí Eichlerová. 
 

a) Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
 
Ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (dále VDV) požádala o finanční podporu na 

pokračování realizace Fondu podpory bydlení VDV, který poskytuje za předem daných podmínek 

příspěvky žadatelům z nízkopříjmových domácností, kteří jsou, nebo se mohou stát nájemci v bydlení na 

území hlavního města a využívají podpory sociálních služeb či sociální práce. Tento fond patří mezi 

důležité podpůrné nástroje prevence vzniku bytové nouze a využívají jej coby osvědčenou formu pomoci 

různé obce i kraje v ČR.  

Usnesením Rady HMP č. 760 ze dne 20. 4. 2020 byl pilotní projekt Fond podpory bydlení VDV 

podpořen individuální dotací částkou 200 000 Kč a jeho cílem bylo zajistit překonání akutní krize 

spojené se ztrátou bydlení či rizikem jeho ztráty úzké skupině potřebných sociálně slabších občanů v 

nájemních bytech   na území hl. m. Prahy. Jelikož se ukázalo, že poptávka řešit bytovou krizi je zdaleka 

větší, než byl pilotní projekt koncipován, bylo usnesením ZHMP č. 18/85 ze dne 2.7.2020 schváleno 

jeho rozšíření, s finanční podporou ve výši 1 000 000 Kč.  

Z fondu je možné hradit jak náklady definované v původním pilotním projektu (náklady pro nastěhování, 

pořízení vybavení bytu, úhradu dluhu na nájemném či službách), tak další, které vyplývají z rozšíření 

projektu (úhrada kauce, popř. prvního nájemného požadované soukromými pronajímateli).  

Ve smlouvě o poskytnutí původní individuální dotace se příjemce zavázal dosáhnout účelu, na který byla 

dotace poskytnuta nejpozději do 30.6.2021. Vzhledem k negativním dopadům koronavirové krize a 

nouzového stavu na obyvatele Prahy, bylo však 100% přidělené dotace již vyčerpáno. Z tohoto důvodu 

předloží organizace v nejbližších týdnech vyúčtování. 

 
VDV požádal o navýšení dotace ve výši 800 000 Kč na podporu bydlení. Jedná se především o náklady 
na bydlení, ale i vnitřní vybavení, případně na problematiku s bydlením spojenou. 
 
V diskusi se hovořilo především o náplni projektu – za jakým účelem si potřební žádají z Fondu podpory 
bydlení – nejčastěji je žádáno na dlužné nájemné, energie, částečně i na vybavení domácností. Velká 
část je žádána na udržení bydlení. 
 
Usnesení 4 a): 
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na udělení mimořádné individuální dotace Výboru 
dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 800 000 Kč. 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 

b) HEWER, z.s. 
 
Individuální autodoprava s dopomocí HEWER navazuje na činnost organizace HEWER, z.s. a rychle a 
efektivně řeší situace, při kterých je nutné zajistit odbornou sociální péči, případně doprovod 
kvalifikovaného asistenta při přepravě. Je dopravou „na zavolání“, kterou ostatní dopravní služby (v 
rámci PID) poskytují jen velmi omezeně a působí i tam, kde dopravu zajišťují MČ, avšak kvůli přejezdům 
vozidel napříč Prahou jsou takové jízdy často odmítány. Zaměřuje se na klienty, kteří potřebují i před 
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jízdou a po skončení jízdy odbornou sociální dopomoc druhé osoby. Svým charakterem a vybranou 
specifickou cílovou skupinou přepravovaných osob je tak rozšiřujícím prvkem, který dopravní službu v 
Praze zpřístupňuje osobám závislým na individualizované odborné dopomoci při přepravě, poskytnuté 
podle jejich potřeb. V roce 2020 bylo dopravou HEWER přepraveno 1183 klientů.  
Společnost HEWER, z.s. získala podporu na období od 1. 8. 2020 do 31.12.2020 a to ve výši 996 200 
Kč s termínem vyúčtování do 31.1.2021.  
Předmětná výše nově požadovaných finančních prostředků bude převedena z rozpočtu organizace 
ROPID z kapitoly určené pro zajištění stávající služby „Dopravy na zavolání“. 
 
V diskusi se hovořilo především o tom, že tento projekt spadá spíše do oblasti dopravy než do sociální 
oblasti. K tomu pí radní informovala, že o žádosti tohoto typu bude grantová komise rozhodovat 
naposledy, protože do budoucna bude celá problematika spadat do oblasti dopravy. 
 
Usnesení 4 b): 
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na udělení mimořádné individuální dotace organizaci 
HEWER, z.s. ve výši 2 869 148 Kč. 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
AD 5)  
ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI V OBLASTI PREVENCE – PROGRESSIVE O.P.S. 

 
Projekt NON STOP 24 spočívá v instalování speciálních výdejních automatů do míst, která jsou pro 
jejich umístění vhodná. Finanční prostředky, o které organizace žádá, umožní instalaci jednoho 
prodejního automatu. V automatu bude možné zakoupit po 24 hodin denně injekční set nebo jiný 
zdravotnický materiál. Je možné, aby automat vydával různé sety, nejen s injekčním materiálem - např. 
kondomy, ústenky/respirátory aj. Provoz automatu bude zajištěn pracovníky PROGRESSIVE o.p.s., mj. 
v rámci resocializačního programu pro uživatele drog FIXPOINT. Jedná se o jednorázovou dotaci pouze 
na náklady spojené s instalací automatu, který bude umístěn na rozhraní Žižkova a Karlína. 
 
Usnesení 5: 
Komise doporučuje RHMP schválit návrh na udělení mimořádné individuální dotace Progressive 
o.p.s.ve výši 20 000 Kč. 
 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
Příští termín jednání Grantové komise Rady HMP pro oblasti sociální, zdravotní a prevenci bude 
stanoven dle potřeby. 
 
 
 
Úprava zápisu 29. 4. 2021 
Mgr. Kamila Pádecká, tajemnice komise 
 
 
Ověřila 4.5. 2021:  
Mgr. Eva Horáková, členka komise 
 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1373 
ze dne  7.6.2021 

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace     
a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
neinvestiční dotace v celkové výši 800.000 Kč z běžných výdajů kap. 0582, ORG 
0098215, ÚZ 120, § 4399 subjektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace 
uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení 

3.  s úpravou rozpočtu běžných výdajů hl.m. Prahy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radní Mgr. Mileně Johnové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 17.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-40204  
Provede: radní Mgr. Milena Johnová  
Na vědomí: odborům MHMP  
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