Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 435
ze dne 8.3.2021
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru
Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

poskytnutí finančních prostředků formou daru Nemocnici Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského v Praze, se sídlem Vlašská 336/36, 118 33, Praha 1 - Malá
Strana, IČO: 73634085 z kapitálových výdajů kap. 0581 ve výši 2.000 tis. Kč na
zajištění technického a přístrojového vybavení pro oddělení nemocnice
k zabezpečení intenzivní a následné péče o COVID-19 pozitivní pacienty rekonstrukci a vybavení kyslíkové stanice, na základě Darovací smlouvy uvedené
v příloze č. 1 tohoto usnesení

2.

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a zavedení nové investiční akce do
centrálního číselníku akcí včetně stanovení celkových nákladů akce dle přílohy č. 2
tohoto usnesení

ukládá
1. MHMP - ZDR MHMP
1. uzavřít Darovací smlouvu dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 12.3.2021

2. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat zavedení investiční akce do centrálního číselníku akcí dle bodu I.2.
tohoto usnesení
Termín: 12.3.2021
2.

realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení
Termín: 12.3.2021

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:

náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
R-39699
MHMP - ZDR MHMP, MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 435 ze dne 8. 3. 2021
Darovací smlouva
č. …………………
(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. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené …………….., ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy
IČO: 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. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
se sídlem: Vlašská 336/36, 118 33 Praha 1 – Malá Strana
zastoupená ……………., předsedkyní správní rady a ………………, místopředsedou správní
rady
IČO: 73634085
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Malostranské náměstí 37/23, Praha 1
číslo účtu: 27–3147280207/0100
(dále jen „obdarovaný“)
na straně druhé
(společně dále jen „smluvní strany“)
Článek I.
1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční prostředky ve výši 2.000.000,- Kč
(slovy: dva miliony korun českých), (dále jen „dar“) na zajištění technického a
přístrojového vybavení pro oddělení nemocnice k zabezpečení intenzivní a následné péče
o COVID-19 pozitivní pacienty - rekonstrukci a vybavení kyslíkové stanice.
2. Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí daru usnesením č. …….ze dne ……… . Tímto se
má toto právní jednání za opatřené doložkou dle ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze.
3. Darovanou částku poukáže dárce na účet obdarovaného do 20 dnů po nabytí účinnosti
této smlouvy.
4. Obdarovaný dar přijímá.

Článek II.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků k
této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech o dvou stranách textu, z nichž obdarovaný
obdrží 1 stejnopis a dárce 4 stejnopisy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne ................................ 2021

V Praze dne .................................... 2021

.........................................................
dárce

...................................................................
obdarovaný

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 435 ze dne 8. 3. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Číslo akce

Odbor/Organizace

MHMP - ZDR

000000000

Účel / Název akce

zapojení úspory hospodaření z minulých let

ODPA

POL

UZ

ORJ

0000

8115

127

0581

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
2 000,00
2 000,00

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

Číslo akce
000000000

Účel / Název akce
Dar Nemocnici Milosrdných sester sv. K.Boromejského
Celkem

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

2 000,00

127

0581

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
2 000,00
2 000,00

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč
formou daru Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze na zajištění
technického a přístrojového vybavení pro oddělení nemocnice k zabezpečení intenzivní a
následné péče o COVID-19 pozitivní pacienty - rekonstrukci a vybavení kyslíkové stanice.
Žádost o poskytnutí daru je uvedena v příloze č. 1 důvodové zprávy.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (dále jen „nemocnice“) je
církevním nestátním zdravotnickým zařízením, které je součástí systému zdravotní péče
hlavního města Prahy. Nemocnice dle své žádosti dosud nemohla čerpat žádné dotace
z prostředků Evropských strukturálních fondů a nedosáhne ani na dotaci v rámci iniciativy
React – EU.
Od počátku COVID pandemie nemocnice poskytuje péči COVID-19 pozitivním pacientům, a
to v takovém počtu a rozsahu, který začíná přesahovat technické možnosti nemocnice. Bez
finanční pomoci je dle své žádosti nemocnice na hranici kapacity zařízení vyrábějícího
medicionální kyslík pro COVID-19 pozitivní pacienty, zajištění kyslíkové podpory a
monitoring vitálních funkcí těch nejohroženějších, včetně zajištění sterilizace pomůcek.
Nemocnice patří mezi několik málo zdravotnických zařízení v ČR, která si zajišťuje výrobu
kyslíku určeného pro akutní i následnou léčbu pacientů vlastními prostředky a zásobuje jak
stlačeným vzduchem pro dýchání, tak i kyslíkem z kyslíkového koncentrátoru. Aktuálně má
v provozu dva bezolejové kompresory, které zásobují jak rozvody medicinálního vzduchu pro
dýchání, tak hlavně zásobují stlačeným vzduchem dva kyslíkové koncentrátory, které vyrábí
tzv. kyslíkem obohacený vzduch (KOV) o koncentraci 93±3%. Průměrná spotřeba před COVID
pandemií byla 3 až 4 m3/hod, nyní hlavně díky léčbě pacientů s COVID-19 stoupla spotřeba
4x. Tím se celý systém dostal za hranici svých technických možností a pravidelně dochází
k výraznému snížení stanovené koncentrace a občasným výpadkům dodávky KOV, které se
řeší krizově a dočasně cisternou s kyslíkem.
Z výše uvedených důvodů se nemocnice obrátila na hl. m. Prahu s projektem zajištění
technického a přístrojového vybavení pro oddělení nemocnice k zabezpečení intenzivní a
následné péče o COVID-19 pozitivní pacienty, kdy jedním z jeho cílů je i rekonstrukce a
vybavení kyslíkové stanice, které mají zabezpečit stabilizaci výkonu a zajištění výroby a
kapacity výroby medicionálního kyslíku pro pacienty. Celkové náklady na modernizaci
kyslíkové stanice jsou odhadovány ve výši cca 4 000 000,- Kč.
S ohledem na výše uvedené se navrhuje žádosti nemocnice neprodleně, a tedy nestandardní
formou finančního daru, vyhovět a poskytnout jí finanční dar ve výši 2 000 tis. Kč
z kapitálových výdajů kap. 0581.
Poskytnutí peněžitého daru kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování EU.
Přílohu č. 2 důvodové zprávy tvoří příslušná sestava „BARPOZ32“ - Rozpočtový výhled akce
– požadavek na finanční zdroje.

