
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/108 
ze dne  9.9.2021 

k návrhu na schválení účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 1 pro příspěvkovou 
organizaci Nemocnice Na Františku 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

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

2.  poskytnutí neinvestiční dotace Městské části Praha 1 dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení 

3.  podmínky, za jakých lze použít navrženou účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu 
hl.m. Prahy Městské části Praha 1 (dále jen "MČ Praha 1") určenou pro Nemocnici 
Na Františku, příspěvkovou organizaci MČ Praha 1 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: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9581  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

MHMP - ZDR 0098101000000 zdravotní prevence 0 581 -94,50

C e l k e m -94,50

                                  III. Úprava rozpočtu výdajů - pol. 5347, 6363 - poskytnutí dotace MČ HMP (strana DAL)

Úprava rozpočtu běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí neinvestiční dotace MČ HMP (strana DAL)

Praha 1 0091645000001 neinvestiční dotace určena pro NNF 6330 5347 81 0516 94,50

C e l k e m 94,50

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

         

xx - číslo městské části 

yyyyyyy - ORG dle správce a rozpočtové kapitoly nebo číslo projektu

zzzzzzz - číslo investiční akce z číselníku investičních akcí nebo číslo projektu

ORJ

POL

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

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ODPA

3549

UZ

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/108 ze dne 9. 9. 2021

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA



Příjemce IČO
Adresa 

příjemce
Účel dotace

Doba dosažení 

účelu

Číslo bankovního 

účtu

Doba pro 

předložení 

finančního 

vypořádání

Poskytnutá 

částka v Kč

Městská část 

Praha 1
00063410

Vodičkova 18, 

115 68 Praha 1
vybavení prostor lékáren 31.12.2021 19-2000727399/0800 31.01.2022 94 500

Celkem 94 500

  

Poskytnutí neinvestiční dotace z kap. 0581, § 3549 pol. 5169 

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/108 ze dne 9. 9. 2021



Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/108 ze dne 9. 9. 2021 
 

 

Podmínky, za jakých lze použít neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy 

Městské části Praha 1 (dále jen „MČ Praha 1“) určenou pro Nemocnici 

Na Františku (dále jen „NNF“), příspěvkovou organizaci MČ Praha 1 
 

MČ Praha 1 se zavazuje použít neinvestiční dotaci na účel:  

 

Náklady NNF spojené s nutností pořídit vybavení prostor lékáren (v souladu s žádostí ze dne 1. 7. 

2021 viz příloha č. 1 k důvodové zprávě) tak, aby byly plně zajištěny na případné budoucí události 

související se stávající situací okolo nákazy Covid-19 za těchto podmínek:  

 

1. předložit vyúčtování dotace do 31.1.2022, 

2. doložit použití dotace prokazatelným způsobem tzn. předložit relevantní doklady v podobě 

faktur nebo obdobného dokladu dle platné legislativy, 

3. doložit, že uskutečněné náklady nebyly uhrazeny z jiných zdrojů, 

4. v případě porušení či nesplnění některých z výše uvedených podmínek vrátit nevyčerpanou 

dotaci či její část na účet HMP nejpozději do 31.1.2022. 



Předkladatel tisku: radní Mgr. Milena Johnová 

 

 

Důvodová zpráva k tisku R-41221 a Z-9581 

 
Radě hl. města Prahy a následně Zastupitelstvu hl. m. Prahy je předkládán návrh na schválení poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 1 ve výši 94,5 tis Kč. 

Účel neinvestiční dotace 

Dotace se poskytuje na pořízení drobného vybavení, které by mělo pomoci zvýšit komfort jak 

zákazníkům, tak obsluhujícímu personálu v nepřetržitých provozech lékárny Palackého, se sídlem 

Palackého 5, 110 00 Praha 1, jejímž provozovatelem je Nemocnice Na Františku, IČ: 00879444. 

 

Podrobný rozpis požadovaného vybavení: 

 

 Počet [ks] Předpokládaná cena* [Kč] 

Lednice Snaige prosklená 1 15 000 

Lékařská židle 3 6 000 

Mobilní scanner 2 10 000 

Monitor dotykový 2 9 000 

Multifunkční tiskárna 2 10 000 

Laboratorní váha 1 18 000-20 000 

Židle kuchyňské 5 1 500 

Kancelářské křeslo 1 3 000 

Lednice Samsung 1 20 000 
*celková částka bude zúčtována proti skutečným nákupním cenám, kde lze očekávat i částečný pokles oproti ceníkovým 

položkám 

Odůvodnění 

Dne 2. 7. 2021 obdržel odbor zdravotnictví MHMP (dále jen „odbor ZDR“) prostřednictvím datové 

schránky žádost o dotaci na vybavení lékáren Nemocnice Na Františku (dále jen „NNF“) s nepřetržitým 

provozem (viz příloha č. 1 k důvodové zprávě). 

NNF byla v době pandemie součinná odboru ZDR, a v období od 15.03.-04.06.2021 bylo lékárnou 

Palackého vydáno na základě žádanek lékařům 4 233 ampulí očkovací látky AstraZeneca (Vaxzevria). 

Odbor ZDR si velmi váží podpory ze strany NNF ve velmi složité době počátků očkování očkovací 

látkou AstraZeneca, kdy byla velká poptávka po vakcínách ze strany praktických lékařů a bylo nutné ve 

velmi krátké době obsloužit velké množství žadatelů. 

Stanovisko odboru ZDR 

Vzhledem k velmi dobré spolupráci s NNF odbor ZDR navrhuje poskytnout finanční prostředky, a to 

ve výši 94,5 tis Kč, s krytím z rozpočtu odboru ZDR § 3549 pol. 5169. 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k důvodové zprávě: 

 

1.) Žádost Nemocnice Na Františku 

2.) Usnesení Rady HMP č. 2103 ze dne 30. 8. 2021 





Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2103 
ze dne  30.8.2021 

k návrhu na schválení účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 1 pro příspěvkovou 
organizaci Nemocnice Na Františku 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

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

2.  s poskytnutím neinvestiční dotace Městské části Praha 1 dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení 

3.  s podmínkami, za jakých lze použít navrženou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl.m. 
Prahy Městské části Praha 1 (dále jen "MČ Praha 1") určenou pro Nemocnici Na 

Františku, příspěvkovou organizaci MČ Praha 1 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: 9.9.2021 

2.  seznámit MČ Praha 1 s podmínkami, za jakých lze poskytnout účelovou 
neinvestiční dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy Městské části Praha 1 (dále jen "MČ 
Praha 1") určenou pro Nemocnici Na Františku, příspěvkovou organizaci MČ 
Praha 1 dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 30.9.2021 

 

 
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-41221  
Provede: radní Mgr. Milena Johnová  
Na vědomí: odborům MHMP  
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