
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2796 
ze dne  15.11.2021 

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0582 organizaci Středisko prevence a léčby drogových závislostí - 

DROP IN, o.p.s. 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hlavního 
města Prahy, ORJ 0582, ODPA 003541, ÚZ 000000120, ORG 0098215 organizaci 
Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s., se sídlem 
Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1, IČO: 25721259 v celkové výši 199 tis. Kč 
na pokrytí nákladů spojených s provozem Mobilní ošetřovny - sanitního vozu dle 
žádosti uvedené v příloze č. 1 k důvodové zprávě 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

3.  text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednorázové individuální účelové 
neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat úpravu rozpočtu dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 19.11.2021 



2.  MHMP - SOV MHMP 

1.  uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční 
účelové dotace dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 30.11.2021 

 

 
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-42163  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SOV MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SOV - MHMP 0098207 Běžné výdaje -protidrogová prevence 0582 -199,00

SOV - MHMP 0098215
Neinvestiční dotace pro Středisko prevence a 
léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. 120 0582 199,00

C e l k e m 0,00

Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2796 ze dne 15. 11. 2021

3541

ODPA

3541

UZ ORJOdbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce











 

Důvodová zpráva k tisku R-42163 

Tiskem R – 42163 je Radě hl. m. Prahy předkládána ke schválení žádost organizace Středisko prevence 

a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s., o poskytnutí finančních prostředků formou individuální 

účelové neinvestiční dotace (viz příloha č. 1 k důvodové zprávě), a to na pokrytí nákladů spojených 

s provozem Mobilní ošetřovny - sanitního vozu ve výši 199 000 Kč.  

Organizace Drop In, o.p.s. je certifikovaný poskytovatel adiktologických služeb na území hl. m. Prahy a 

registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Drop In podává žádost na finanční prostředky na provoz 

Mobilní ošetřovny, což je upravený vůz Terénního programu Drop In o.p.s. nabízející rozšířenou škálu 

služeb pro uživatele nelegálních návykových látek. V rámci pravidelného stání na MČ Praha 4 a MČ 

Praha 8 nabízí výměnu injekčního materiálu a výdej návazného HR materiálu, sociální a zdravotní 

poradenství, testování na infekční nemoci a předtestové a potestové poradenství, zázemí a pomoc při 

ošetřování klientů. Zahájení provozu Mobilní ošetřovny bylo několikrát odloženo vlivem zpoždění 

dodávky sanitního vozu z důvodu koronavirové pandemie. Požadované finanční prostředky v rámci 

individuální neinvestiční dotace budou použity na financování provozu MO zejména v následujících 

měsících, kdy je vzhledem k blížícímu se zimnímu období očekávaný nárůst počtu klientů. Nárůst 

kontaktů je očekáván také v souvislostí se zvyšujícími se čísly nakažených jedinců v rámci koronavirové 

pandemie. MO je vhodná služba pro poskytování služeb během pandemie, z důvodů flexibility pohybu 

a rychlých reakcí na vývoj situace na otevřené i uzavřené drogové scéně. Mezi pravidelné finanční 

náklady MO spadají náklady na pohonné hmoty, mzdové náklady včetně odvodů, náklady na nákup 

harm reduction materiálu a dalšího zdravotnického materiálu, potřebného pro základní zdravotní 

ošetření, včetně ošetřování chronických ran u klientů, a náklady na testování klientů na infekční 

choroby, náklady na běžný provoz (kancelářské potřeby, pojištění, náklady na telefon, hygienické 

pomůcky – respirátory, desinfekce atd.) Mobilní ošetřovna je jedním z vhodných prvků doplňující 

kapacitně nedostatečnou síť nízkoprahových služeb v Praze. Poskytnutí finančního prostředku 

nenaplňuje kritéria veřejné podpory dle čl. 107 odst. I. smlouvy o fungování EU. Jedná se o specifickou 

individuální žádost na Mobilní ošetřovnu, která nespadá do žádného aktuálně vyhlášeného grantového 

programu hl. m. Prahy.  

Projekt Mobilní ošetřovna byl v minulosti podpořen individuálními dotacemi, z nichž jedna byla 

jednorázová investiční (schválena usnesením ZHMP č. 7/2 ze dne 23.5.2019) a druhá jednorázová 

neinvestiční (usnesením ZHMP č. 39/198 ze dne 6.9.2018). Finanční prostředky za obě dotace byly 

organizaci vyplaceny krátce po schválení, tj. v letech 2018/2019. V průběhu let 2019/2020 byly pouze 

zpracovány dodatky na prodloužení doby realizace – dodatek č. 1 a dodatek č. 2 jak u investiční dotace, 

tak u neinvestiční dotace, odůvodněné vzniklou epidemiologickou situací a souvisejícími potížemi 

především při zajištění vozidla. Projekty končily v červnu 2021, krátce poté byla MHMP doručena 

adekvátní vratka za neinvestiční dotaci 72 730 Kč. Investiční projekt byl bez vratky. Požadavek na 

individuální dotaci Mobilní ošetřovny je na rok 2021 částka 450 000 Kč.  

Projekt byl projednán a podpořen ke schválení na jednání Grantové komise Rady HMP pro oblasti 

sociální, zdravotní a prevenci dne 20. 10. 2021 (viz příloha č. 3). Grantová Komise podpořila návrh 

oddělení prevence, SOV, MHMP poskytnout dotaci ve výši 199 000 Kč. 

Byl prověřen soulad se Zásadami pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v samostatné 

působnosti (dále jen „Zásady“) schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020 a 

to konkrétně v části IV. Individuální dotace bod č. 1 – jedná se o podporu žadatele postiženého vyšší 

mocí včetně řádného odůvodnění. 

 



Všem projektům organizace Drop In, které byly podpořeny v rámci dotačního Programu pro 

adiktologické služby pro rok 2021, bylo vyplaceno celkem 10 163 000 Kč.  

Tato částka zahrnuje jak jednoleté projekty realizované v roce 2021, tak dofinancování víceletých 

(čtyřletých) projektů, které běží od roku 2018, 2019 či 2020 a každý rok je jim vyplacena jedna částka 

ze čtyř, dále víceleté projekty, které započaly v roce 2021 na období čtyř let a za rok 2021 je vyplacena 

jedna částka, viz přiložená tabulka v excelu z aplikace Granty. 

Projekt Mobilní ošetřovna byl v minulosti podpořen dvěma individuálními dotace, z nichž jedna byla 

jednorázová investiční (schválena usnesením ZHMP č. 7/2 ze dne 23.5.2019) a druhá jednorázová 

neinvestiční (usnesením ZHMP č. 39/198 ze dne 6.9.2018). Finanční prostředky za obě dotace byly 

organizaci vyplaceny krátce po schválení, tj. v letech 2018/2019. V průběhu let 2019/2020 byly pouze 

zpracovány dodatky na prodloužení doby realizace – dodatek č. 1 a dodatek č. 2 jak u investiční dotace, 

tak u neinvestiční dotace, odůvodněné vzniklou epidemiologickou situací a souvisejícími potížemi 

především při zajištění vozidla, v této době nebylo již nic vyplaceno, pouze se posunovaly termíny na 

dodání vozidla. Projekty končily v červnu 2021, krátce poté byla MHMP doručena adekvátní vratka za 

neinvestiční dotaci 72 730 Kč. Investiční projekt byl bez vratky. Na mobilní ošetřovnu byly tedy 

poskytnuty finanční prostředky ze strany MHMP ve výši 1 622 870 Kč, avšak byly poskytnuty již v roce 

2018 a 2019. Požadavek na individuální dotaci Mobilní ošetřovny je na rok 2021 částka 450 000 Kč. 

Oddělení prevence SOV navrhuje poskytnout dotaci ve výši 199 000 Kč. Pro rok 2022 již bude činnost 

mobilní ošetřovny součástí standardního projektu terénních programů Drop In podaného v rámci 

Programu pro adiktologické služby pro rok 2022 bez možnosti individuální dotace, o čemž byl žadatel 

upozorněn při konzultaci. 

Souhrn dotací, které aktuálně organizace Drop In čerpá v rámci Programu pro adiktologické služby 

pro rok 2021 v rámci programových dotací (neboť individuální v rámci protidrogové prevence 

aktuálně nečerpá) je uveden v příloze č. 4 k důvodové zprávě. 

Z výše uvedeného důvodu se navrhuje úprava rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

Přílohy k důvodové zprávě: 

1. Žádost o jednorázovou individuální účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ze dne 

08. 10. 2021 

2. Doporučující stanovisko – vyjádření protidrogového koordinátora hl. m Prahy 

3. Zápis z jednání Grantové komise ze dne 20. 10. 2021 
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