Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 908
ze dne 11.5.2020
k návrhu na poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace Ordinaci Pokorná a Bezdíčková s.r.o.
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

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

2.

poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace Ordinaci Pokorná a Bezdíčková s.r.o. ve
výši 200.000 Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace dle přílohy
č. 3 tohoto usnesení

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu l. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2020
2. MHMP - ZDR MHMP
1. podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace
dle bodu l. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2020

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-36628
MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ZDR MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 908 ze dne 11. 5. 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

číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Odbor zdravotnictví MHMP

0098104000000 Neinvestiční granty

3543

115

0581

-200,0

Odbor zdravotnictví MHMP

jednorázová neinvestiční dotace 0098102000000 Ordinace Pokorná a Bezdíčková
s.r.o.

3599

127

0581

200,0

Celkem

0,0

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 908 ze dne 11. 5. 2020

Poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace z kapitoly 0581, § 3549, ORG: 0098102000000, ve výši 200 tis. Kč

Příjemce
dotace

Ordinace Pokorná a
Bezdíčková s.r.o.

IČO

05242339

Adresa příjemce
dotace

Vítězné náměstí
817/9, Praha 6, 160
00

Název projektu

Účel dotace

Provoz kontejneru na testování
Provoz kontejneru na rapidtesty COVID19 (POCT testy
testování RAPIDTESTY
protilátek z kapilární krve) u
bezpříznakových osob na konci
COVID19 k ukončení
karantény dle mimořádného
karantény
opatření MZ z 15.4. 2020 s
účinností od 22.4. 2020.

Doba
dosažení
účelu

31. 12. 2020

Číslo bankovního účtu

4233879309/0800

Položka

5223

Přiděleno z
rozpočtu
HMP

200 tis. Kč

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 908 ze dne 11. 5. 2020
PID
Stejnopis č. …

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉ NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE
číslo DOT/81/03/……/2020
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“), zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a
zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami:
Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám. č. 2, 110 00 Praha 1,
zastupuje: Mgr. Martinem Ježkem, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města
Prahy
IČO:
bankovní spojení:

00064581
PPF banka a.s.
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
5157998/6000

číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

a
Ordinace Pokorná a Bezdíčková s.r.o.

se sídlem:
zastupuje:

Vítězné náměstí 817/9, Praha 6, 160 00
MUDr. Ludmila Bezdíčková

IČO:

05242339

číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

4233879309/0800

Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové neinvestiční účelové dotace,
tj. účelově vázaných finančních prostředků určených na neinvestiční náklady spojené
s realizací projektu „Provoz kontejneru na testování RAPIDTESTY COVID19 k ukončení
karantény” v souladu se žádostí příjemce o jednorázovou účelovou dotaci ze dne
4. 5. 2020 (dále jen „účel“).
2. Poskytnutí dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování EU.
3. Poskytnutí dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. ….. ze dne ….. 2020.

1

Článek II.
Výše finančních prostředků
1. Dotace se poskytuje ve výši 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých)
(dále jen „dotace"). Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu
poskytovatele.
2. Účelovou dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 5. 2020
do 31. 12. 2020 a uhrazené v období od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 za podmínek
stanovených v této smlouvě, přičemž účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 1 této
smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 31. 12. 2020.
3. Dotace se poskytne převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce
nejpozději do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.
Článek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků
1. Příjemce se zavazuje 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.
2. Příjemce je právnickou osobou, a pokud 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 účelem, pro který byla poskytnuta
a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb odděleně sledovat
v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů;
c) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených
ve smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci projektu, dojde-li
k nim v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do
14 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti;
d) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě
nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, nebo pokud by příjemce použil
dotaci v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, nebo přímo použitelným
předpisem EU, do 31. 1. 2021 na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní
symbol: IČO, specifický symbol: 8103.
e) poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat k 31. 1. 2021, a na závazném formuláři doručit
její vyúčtování poskytovateli nejpozději do 30. 2. 2021 prostřednictvím podatelny
nebo poštou odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy.
Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit na účet
poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO, specifický symbol: 8103,
nejpozději do 31. 1. 2021;
f) dotaci nevyužívat za účelem vytváření zisku;
g) uvádět na všech propagačních materiálech projektu logo poskytovatele a zajistit
důstojné podmínky reprezentace poskytovatele na podporovaném projektu.

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, ve znění pozdějších předpisů.
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Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace průběžnou a následnou
kontrolu, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních
a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních
písemností, vztahujících se k účtování dotace.
2. Příjemce se zavazuje v případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto
smlouvou nebo předpisem EU, neoprávněného použití či zadržení poskytnutých
finančních prostředků, provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. jeho část
v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech (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: IČO, specifický symbol: 0582.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď musí
být písemná a musí být doručena příjemci. Výpovědní doba činí 15 kalendářních dní ode
dne doručení výpovědi příjemci.
2. 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.
3. 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.
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. 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 ….. 2020.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně
číslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech s platností originálu,
z nichž poskytovatel obdrží tři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v centrálním registru smluv. 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.

V Praze dne

2020

................................................
(za poskytovatele)

V Praze dne

2020

...............................................
(za příjemce)

3

Důvodová zpráva k tisku R- 36628

Tiskem č. R-36628 je předkládán Radě hl. m. Prahy ke schválení návrh neinvestiční individuální
dotace ve výši 200 tis Kč pro Ordinaci Pokorná a Bezdíčková s.r.o., která ve spolupráci s **** *******
zaštiťuje provoz kontejneru na rapidtesty na městské části Praha 6 (dále jen „MČ P6“).
V minulých týdnech byla MČ P6 oslovena zástupci praktických lékařů, zda by nemohly zajistit,
v souvislosti s mimořádným opatřením MZdr ukončovat karantény v souvislosti s COVIDEM testem
tzv. rapidtestem, místo pro testování mimo ordinace, neboť dodržet předepsané hygienické podmínky
včetně rizika přítomnosti potenciálně rizikových pacientů v čekárnách nebo chodbách zdravotnických
zařízeních je pro ně obtížné až nemožné. Proto MČ P6 zajistila testovací místo ve volném prostoru na
Vítězném náměstí a po schválení Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a odborem zdravotnictví MHMP se
zahájil v minulém týdnu zkušební provoz. Projekt je z odborného hlediska zaštítěný **** ******* a ****
*******. MČ P6 zajistila vhodný kontejner, vybavený nábytkem, počítačem a mobilem s možností
napojení na internet, přívodem vody, elektrického proudu a toaletou pro personál. Pro začátek také
dezinfekcí a ochrannými pomůckami. Lékaři a zdravotničtí pracovníci testují zatím dobrovolně bez
nároku na odměnu. Provoz mobilního testovacího místa je dosud 3 x týdně (po, st, pá) v době 812 hod., dle požadavků bude možnost testování denně 8-12 hod. mimo víkendy a svátky.
Poskytnutí individuální dotace je podpořeno i ve výstupu z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy, které
se konalo dne 29. 4. 2020 (viz Příloha k důvodové zprávě č. 2), ve kterém se uvádí, že

Krizový štáb hl. m. Prahy souhlasí s finanční a materiální podporou odběrového místa
na Vítězném náměstí za účelem ukončování karantény.
Zajištění úkolu bylo uloženo odboru zdravotnictví MHMP, který je tímto tiskem zčásti naplněn.
Poskytování materiální podpory je prováděno průběžně prostřednictvím odboru ZDR.
Poskytnutá individuální neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč bude využita především na pokrytí
administrativních a organizačních záležitostí, mzdy a případný další zdravotnický materiál pro výše
uvedenou činnost.

