č.j.: 607/2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ
č. 335
ze dne 19.09.2017
Revokace usnesení ZMČ č. 272 ze dne 21. 3. 2017 – Dotace z dotačního
fondu
městské části Praha 3 pro rok 2017
Zastupitelstvo městské části

I.

revokuje
1. přílohu č. 1 usnesení ZMČ č. 272 ze dne 21. 3. 2017 v části Program pro sociální oblast a
zdravotnictví takto:
Pořadové č. 21
Žadatel: Česká společnost pro duševní zdraví Praha, z. s.
IČ: 00310166
Změna formy veřejnoprávní smlouvy – smlouva bude uzavřena v režimu „mimo režim
veřejné podpory“

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části
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Program pro sociální oblast a zdravotnictví

ID

Pořadové číslo

Název organizace/Žadatel

1 166 "Elio, z.s."

2 117

3

76

"Rodinné a komunitní
centrum PALEČEK"

"Rodinné a komunitní
centrum PALEČEK"

4 264 „soft palm” o. s.

Prohlášení
IČ / datum žadatele o
narození veřejné
podpoře

Účel

Název projektu

Požadovaná
výše dotace

Počet
bodů

Navrhovaná
výše dotace

Slovní odůvodnění
komise

Mimo režim
27038289 veřejné
podpory.

Podpora projektů
zaměřených na
Pohodová třída
prevenci rizikových
jevů

75 000,00

14

Mimo režim
26623081 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na
Jdeme s rodinou
území městské části
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

601 180,00

25

Projekt splňuje kritéria
300 000,00 vysoké kvality a je
přínosem pro Prahu 3.

Mimo režim
26623081 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na Abeceda pro
území městské části rodinu 2017
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

1 467 350,00

23

Projekt splňuje kritéria
600 000,00 vysoké kvality a je
přínosem pro Prahu 3.

Podpora v
01327216 režimu de
minimis.

Podpora projektů v
oblasti zdravotnictví Hospic Malovická
a hospicové péče

100 000,00

23

Projekt splňuje kritéria
40 000,00 vysoké kvality a je
přínosem pro Prahu 3.

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.
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5

66 A MANO s.r.o.

6 168 Alfa Human Service, z.s.

7 122 Asistence, o.p.s.

8 215 Beztíže, z. ú.

Podpora v
24679852 režimu de
minimis.

Podpora projektů
zaměřených na
prevenci rizikových
jevů

Chráněná dílna A
MANO - Udržení
pracovních míst
pro lidi s
mentálním
postižením

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

100 000,00

19

Mimo režim
70863059 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na
území městské části
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

Ambulantní
poradenské
centrum Alfa pro
osoby, které pečují
o své blízké v
domácím prostředí

50 000,00

22

17 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Podpora ve
formě
63830540
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
Služby asistence
sociálních služeb
občanům MČ Praha
podle zákona č.
3 v r. 2017
108/2006 Sb., o
sociálních službách

46 278,00

17

10 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Mimo režim
04657217 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
Beztíže: Služby pro
poskytovaných na
rizikovou mládež
území městské části
Žižkova
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

190 000,00

22

30 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.
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Mimo režim
25732587 veřejné
podpory.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

Mimo režim
22896163 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
Asistence při
poskytovaných na
zvyšování
území městské části
kvalifikace
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

11 183 Centrum ALMA, o.p.s.

Mimo režim
22665005 veřejné
podpory.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Poradna ALMA
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

12 233 Centrum MARTIN o.p.s.

Podpora ve
formě
22814655
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

9 244 BONA, o.p.s.

10 435 Buči z.s.

Chráněné bydlení
pro lidi s duš.
onemocněním z
MČ Praha 3

Příspěvek na
provozní náklady
Sociální
rehabilitace

90 000,00

16

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

110 000,00

19

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

30 000,00

14

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

100 000,00

18

50 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.
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13 311 Centrum MARTIN o.p.s.

Podpora ve
formě
22814655
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb
Centra MARTIN,
o.p.s.

69 000,00

17

20 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

14 234 Centrum MARTIN o.p.s.

Podpora ve
formě
22814655
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

Příspěvek na
provoz služby
Sociálně
terapeutické dílny

100 000,00

18

30 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Podpora ve
formě
26631997
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

Sociální
poradenství,
sociální rehabilitace
pro cizince z Prahy
3

248 762,00

17

80 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

16 139 Cesta domů, z.ú.

Mimo režim
26528843 veřejné
podpory.

Podpora projektů v
Domácí hospic
oblasti zdravotnictví
Cesta domů
a hospicové péče

100 000,00

23

Projekt splňuje kritéria
40 000,00 vysoké kvality a je
přínosem pro Prahu 3.

17 140 Cesta domů, z.ú.

Podpora ve
formě
26528843
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Poradna Cesty
podle zákona č.
domů
108/2006 Sb., o
sociálních službách

55 000,00

18

36 000,00

15 243

Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.
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18 141 Cesta domů, z.ú.

19 334 Cestou necestou, z.s.

20 333 Cestou necestou, z.s.

Česká společnost pro
duševní zdraví
21

65 nový název: Česká
společnost pro duševní
zdraví Praha, z.s.

Podpora ve
formě
26528843
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Odlehčovací služby
podle zákona č.
Cesty domů
108/2006 Sb., o
sociálních službách

55 000,00

18

Mimo režim
22895299 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na
Dítě v hlavní roli
území městské části
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

30 000,00

18

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

Mimo režim
22895299 veřejné
podpory.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Psychosociální
podle zákona č.
podpora pro rodinu
108/2006 Sb., o
sociálních službách

30 000,00

13

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

Rozšíření
psychosociálních
služeb pro občany s
duševní poruchou s
cílem jejich
zařazení a udržení
ve zdravotně
sociální síti

159 460,00

17

Podpora realizace
registrovaných
Mimo režim
sociálních služeb
00310166 veřejné
podle zákona č.
podpory.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

20 000,00

20 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Příloha č.1 usnesení č.335 ze dne 19.09.2017 - Příloha č. 1 Usnesení ZMČ č. 272 ze dne 21.03.2017, část Program pro sociální oblast a zdravotnictví

22 401 Česká unie neslyšících

Podpora ve
formě
00675547
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

Sociálně aktivizační
služby pro osoby se
zdravotním
postižením a
seniory

50 000,00

20

16 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

23 396 Česká unie neslyšících

Podpora ve
formě
00675547
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Tlumočnická služba
podle zákona č.
ČUN
108/2006 Sb., o
sociálních službách

50 000,00

18

20 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Mimo režim
24 121 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.
60460202 veřejné
podpory.

Samy na to nestačí diagnostika, terapie
Podpora projektů a prevence
zaměřených na
týraného,
prevenci rizikových zneužívaného a
jevů
zanedbávaného
dítěte (syndrom
CAN) v roce 2017

65 000,00

21

15 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Bethesda domov
podle zákona č.
pro seniory
108/2006 Sb., o
sociálních službách

35 000,00

14

25 242 Diakonie Církve bratrské

Mimo režim
45250855 veřejné
podpory.

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

Příloha č.1 usnesení č.335 ze dne 19.09.2017 - Příloha č. 1 Usnesení ZMČ č. 272 ze dne 21.03.2017, část Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Diakonie ČCE - Středisko
26 279
křesťanské pomoci v Praze

27 300

Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v Praze

Mimo režim
45248842 veřejné
podpory.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
„Důstojně
podle zákona č.
prožívané stáří“
108/2006 Sb., o
sociálních službách

Mimo režim
45248842 veřejné
podpory.

Podpora ve
formě
28 338 Diakonie ČCE - středisko Praha 62931270
vyrovnávací
platby.

29 125 Domov svaté Rodiny

Podpora ve
formě
63833069
vyrovnávací
platby.

110 000,00

16

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Silní rodiče - silné
podle zákona č.
děti
108/2006 Sb., o
sociálních službách

80 000,00

14

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Raná péče pro
podle zákona č.
rodiny z Prahy 3
108/2006 Sb., o
sociálních službách

25 000,00

18

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Domov svaté
podle zákona č.
Rodiny
108/2006 Sb., o
sociálních službách

20 000,00

16

15 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.
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30 176 ERGO Aktiv, o.p.s.

Mimo režim
26554364 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na
KLUB Aktiv
území městské části
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

31 173 ERGO Aktiv, o.p.s.

Podpora ve
formě
26554364
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Denní stacionář pro
podle zákona č.
osoby se ZPM
108/2006 Sb., o
sociálních službách

219 666,00

22

32 197 ERGO Aktiv, o.p.s.

Podpora ve
formě
26554364
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Krok vpřed podle zákona č.
sociální rehabilitace
108/2006 Sb., o
sociálních službách

179 493,00

14

33 290 HEWER, z.s.

Podpora ve
formě
66000653
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
Osobní asistence
sociálních služeb
pro občany MČ
podle zákona č.
Praha 3 v roce 2017
108/2006 Sb., o
sociálních službách

200 000,00

17

213 496,00

20

74 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Projekt splňuje kritéria
100 000,00 vysoké kvality a je
přínosem pro Prahu 3.

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

78 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.
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34 240 Hornomlýnská, o.p.s.

Podpora ve
formě
01615939
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

Osobní asistence
pro děti se
zdravotním
postižením bydlící
na území MČ Praha
3

56 000,00

18

18 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

35

Mimo režim
61383457 veřejné
podpory.

Podpora projektů v
Terminální
oblasti zdravotnictví
onkologický hospic
a hospicové péče

100 000,00

22

40 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Mimo režim
26486971 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
Husátko - klub pro
poskytovaných na
předškolní děti a
území městské části
jejich rodiče
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

63 000,00

25

Projekt splňuje kritéria
20 000,00 vysoké kvality a je
přínosem pro Prahu 3.

Mimo režim
26486971 veřejné
podpory.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Nízkoprahový klub
podle zákona č.
Husita
108/2006 Sb., o
sociálních službách

279 100,00

22

Projekt splňuje kritéria
150 000,00 vysoké kvality a je
přínosem pro Prahu 3.

Mimo režim
70099880 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na
území městské části
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

95 000,00

22

36

37

68 Hospic Štrasburk o.p.s.

95 Husitské centrum, o.p.s.

97 Husitské centrum, o.p.s.

38 304 Mamma HELP, z. s.

Edukační a
docházkové akce
pro ženy s
rakovinou prsu 2016

20 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.
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39 226 Mamma HELP, z. s.

40 238 Moudrá Sovička z.s.

41 260 Moudrá Sovička z.s.

42 298 My.Aktivity o.p.s.

Mimo režim
70099880 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na
území městské části
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

Mamma HELP
centrum Praha pomoc pro ženy s
rakovinou prsu a
jejich blízké

300 000,00

22

80 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Mimo režim
03757170 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na Hodinový ajťák pro
území městské části seniory na Praze 3
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

32 400,00

20

20 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Mimo režim
03757170 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na Geocasching pro
území městské části seniory na Praze 3
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

17 400,00

17

Mimo režim
24191345 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
Rodinný klub Ulitka
poskytovaných na
- dobrovolnický
území městské části
program
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

58 660,00

23

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

20 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.
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Mimo režim
24191345 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na
Rodinný klub Ulitka
území městské části
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

44 219 My.Aktivity o.p.s.

Mimo režim
24191345 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na Poradna proti
území městské části dětské obezitě
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

45 220 My.Aktivity o.p.s.

Mimo režim
24191345 veřejné
podpory.

46 256 My.Aktivity o.p.s.

Mimo režim
24191345 veřejné
podpory.

47 221 My.Aktivity o.p.s.

Mimo režim
24191345 veřejné
podpory.

43 353 My.Aktivity o.p.s.

Podpora projektů
zaměřených na
prevenci rizikových
jevů
Podpora projektů
zaměřených na
prevenci rizikových
jevů
Podpora projektů
zaměřených na
prevenci rizikových
jevů

Čeština pro cizince

420 960,00

25

Projekt splňuje kritéria
150 000,00 vysoké kvality a je
přínosem pro Prahu 3.

189 500,00

12

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

49 400,00

16

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

Poznej svého souseda

46 050,00

17

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

Integrační tábor
pro rodiče s dětmi

81 000,00

18

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

Příloha č.1 usnesení č.335 ze dne 19.09.2017 - Příloha č. 1 Usnesení ZMČ č. 272 ze dne 21.03.2017, část Program pro sociální oblast a zdravotnictví

48 194 Nadační fond Dar zraku

49 196 Nadační fond Dar zraku

50

32 NOVÁ TROJKA, z.s.

51 128

OBVODNÍ ORGANIZACE
SVAZU DIABETIKŮ ČESKÉ
REPUBLIKY
nový název: Svaz diabetiků
ČR, pobočný spolek Praha 3

Mimo režim
02514575 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na Zdravé oči v
území městské části každém věku
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

Mimo režim
02514575 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na Stop slepotě na
území městské části Praze 3
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

17

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

10 000,00

18

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

Mimo režim
26594161 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na V Nové Trojce
území městské části všichni spolu 2017
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

797 200,00

26

Mimo režim
45248699 veřejné
podpory.

Žádost o poskytnutí
Podpora projektů v
příspěvku ze
oblasti zdravotnictví
sociálního a
a hospicové péče
zdravotního fondu

32 000,00

20

6 000,00

Projekt splňuje kritéria
500 000,00 vysoké kvality a je
přínosem pro Prahu 3.

14 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.
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52 170

Pobočka Diakonie Církve
bratrské v Praze 3

POHODA - společnost pro
53 281 normální život lidí s
postižením, o.p.s.

54 187 Pro Dialog, z.s.

55 104 PRO Gaudia, z. ú.

Podpora ve
formě
18629130
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
Stacionář pro děti s
sociálních služeb
kombinovaným
podle zákona č.
postižením
108/2006 Sb., o
sociálních službách

95 000,00

19

Podpora ve
formě
68380216
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Bydlení POHODA
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

51 293,00

13

Mimo režim
22613421 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na
území městské části
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

300 000,00

22

65 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Podpora v
26641135 režimu de
minimis.

Komplexní
psychosociální a
Podpora projektů v
podpůrná péče pro
oblasti zdravotnictví
onkologicky a jinak
a hospicové péče
chronicky nemocné
a jejich blízké

70 000,00

23

27 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Podpora dialogu v
rodinách s
ohroženými dětmi
III na Praze 3

24 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.
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56 241 R - Mosty, z.s.

Podpora ve
formě
67776779
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Sociálně právní
podle zákona č.
poradna R-Mosty
108/2006 Sb., o
sociálních službách

350 000,00

18

150 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

57 288 R - Mosty, z.s.

Podpora ve
formě
67776779
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Nízkoprahový klub
podle zákona č.
R-Mosty
108/2006 Sb., o
sociálních službách

450 060,00

20

150 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

51 REMEDIUM Praha o.p.s.

Mimo režim
68403186 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na
území městské části
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

180 000,00

26

Projekt splňuje kritéria
56 000,00 vysoké kvality a je
přínosem pro Prahu 3.

59 229 REMEDIUM Praha o.p.s.

Podpora ve
formě
68403186
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Občanská poradna
podle zákona č.
REMEDIUM
108/2006 Sb., o
sociálních službách

130 000,00

19

70 000,00

58

Programy pro
seniory - vzdělávání
a volnočasové
aktivity

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Příloha č.1 usnesení č.335 ze dne 19.09.2017 - Příloha č. 1 Usnesení ZMČ č. 272 ze dne 21.03.2017, část Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Podpora ve
formě
68403186
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Sociálně aktivizační
podle zákona č.
služba pro seniory
108/2006 Sb., o
sociálních službách

270 000,00

22

61 231 Ruka pro život o.p.s.

Podpora ve
formě
27017699
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
Denní stacionář
sociálních služeb
Praha - Ruka pro
podle zákona č.
život o.p.s.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

114 726,00

17

18 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

62 164 SANANIM z. ú.

Mimo režim
00496090 veřejné
podpory.

Podpora projektů
Pracovní a sociální
zaměřených na
prevenci rizikových agentura SANANIM
jevů

100 000,00

23

60 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Mimo režim
44846339 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na
Rekondiční pobyt 2017
území městské části
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

16 410,00

20

10 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Mimo režim
26612933 veřejné
podpory.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Pomocná ruka
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

442 272,00

17

70 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

60

44 REMEDIUM Praha o.p.s.

SDMO - Sdružení pro
63 266 komplexní péči při dětské
mozkové obrně, z. s.

64 431

Sdružení pro integraci a
migraci, o. p. s.

Projekt splňuje kritéria
120 000,00 vysoké kvality a je
přínosem pro Prahu 3.
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65 111 Senior fitnes z. s.

Středisko křesťanské
66 171
pomoci Horní Počernice

Svaz důchodců České
67 179 republiky, o.s. Základní
organizace Praha 3

Svaz důchodců České
68 184 republiky, o.s. Základní
organizace Praha 3

Mimo režim
22724770 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na Cvičení na židlích
území městské části pro seniory Prahy 3
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

Podpora v
69780145 režimu de
minimis.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

Mimo režim
02348136 veřejné
podpory.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
Aby člověk nebyl
poskytovaných na
sám - aktivní
území městské části
senioři Praha 3
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

Mimo režim
02348136 veřejné
podpory.

Zajištění
informovanosti o
aktivitách, které
Podpora projektů pro seniory a
zaměřených na
ostatní zájemce
prevenci rizikových pořádají ZO SDČR
jevů
Praha 3 a MČ Praha
3 (nástěnky
umístěné ve
veřejném prostoru)

Středisko
křesťanské pomoci
Horní Počernice Azylový dům

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

85 000,00

16

140 000,00

18

85 000,00

200 000,00

26

Projekt splňuje kritéria
60 000,00 vysoké kvality a je
přínosem pro Prahu 3.

32 000,00

20

20 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.
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69 100 Tichý svět, o.p.s.

Podpora ve
formě
26611716
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Tichá linka
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

50 000,00

17

70 101 Tichý svět, o.p.s.

Podpora ve
formě
26611716
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Sociální rehabilitace
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

50 000,00

14

Podpora v
46358978 režimu de
minimis.

Podpora návazných
služeb v sociální
oblasti
poskytovaných na
území městské části
Praha 3 nebo
občanům městské
části Praha 3.

32 500,00

22

15 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Podpora v
00445258 režimu de
minimis.

Podpora projektů v
Terénní zdravotní
oblasti zdravotnictví
péče a ergoterapie
a hospicové péče

80 000,00

22

18 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Podpora v
00445258 režimu de
minimis.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Osobní asistence
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

140 000,00

17

24 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

71

52

Univerzita Jana Amose
Komenského Praha s.r.o.

72 153 Židovská obec v Praze

73

72 Židovská obec v Praze

Dobrovolnická
činnost studentů
ve prospěch
seniorů a dětí s
postižením aplikace nových
trendů do oblasti
speciálně
pedagogické
podpory

15 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.
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74 305 ŽIVOT 90, z.ú.

Podpora ve
formě
00571709
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Pečovatelská služba
podle zákona č.
ŽIVOTa 90
108/2006 Sb., o
sociálních službách

229 000,00

16

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

75 287 ŽIVOT 90, z.ú.

Podpora ve
formě
00571709
vyrovnávací
platby.

Podpora realizace
registrovaných
sociálních služeb
Tísňová péče AREÍON
podle zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách

420 000,00

16

Projekt nesplňuje kritéria
0,00 v požadované kvalitě a
počtu bodů.

76 436 Život bez závislostí z.s.

Mimo režim
60449179 veřejné
podpory.

Komplexní program
Podpora projektů
primární prevence
zaměřených na
pro I. stupeň
prevenci rizikových
základních škol MČ
jevů
Praha 3

100 000,00

21

50 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

77 437 Život bez závislostí z.s.

Mimo režim
60449179 veřejné
podpory.

Komplexní program
Podpora projektů
primární prevence
zaměřených na
pro II. stupeň
prevenci rizikových
základních škol MČ
jevů
Praha 3

100 000,00

21

50 000,00

Projekt splňuje kritéria v
požadované kvalitě.

celkem:

3 800 000,00
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 2 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva
městské části Praha 3
Datum jednání:

23. 8. 2017

Místo jednání:

zasedací místnost č. 218
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

Začátek jednání:

17:05 hodin

Konec jednání:

18:30 hodin

Jednání řídil:

Tomáš Kalivoda, předseda Výboru

Počet přítomných členů:

7, Výbor je usnášeníschopný

Přítomni dle prezenční listiny: Tomáš Kalivoda
Pavel Ambrož
Lenka Cejpková
Helena Ganická
Šárka Jakoubková
Gabriela Pecićová
Jan Vokál
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňující dálkový přístup.

Omluveni:

Ivan Holeček
Marek Korejs

Hosté:

Alena Gotmanovová

Počet stran:

6

Zapsala:

Iva Satrapová, tajemnice Výboru

Ověřovatel zápisu:

Jan Vokál
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Program jednání:
1. Schválení programu
2. Schválení ověřovatele zápisu
3. Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu pro jednotlivé dotační programy
4. Aktualizace dotačních zásad, zveřejňování počtu bodů za jednotlivá kritéria
5. Možnost přidělení 10 000 Kč, které jsou k dispozici v dotačním fondu na rok
2017
6. Česká společnost pro duševní zdraví Praha – volba formy přidělených
finančních prostředků
7. Žádost České Muaythai Asociace, z.s. o poskytnutí dotace mimo vyhlášené
dotační programy
8. Různé

K jednotlivým bodům programu:
ad 1) Schválení programu
Jednání zahájil předseda výboru Tomáš Kalivoda a předložil přítomným návrh výše
uvedeného programu jednání k případným připomínkám a schválení.
Hlasování:
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Nehlasovali: 0

Program jednání byl schválen.
ad 2) Schválení ověřovatele zápisu
Jako ověřovatel zápisu byl navržen Jan Vokál.
Hlasování:
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Nehlasovali: 0

Ověřovatel zápisu byl schválen.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ad 3) Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu pro jednotlivé dotační
programy
Částka k rozdělení na rok 2018: 14 496 975 Kč
Název dotačního programu

Návrh na rok 2018

Dotační program pro oblast památkové péče

650 000 Kč

Dotační program pro oblast životního prostředí

710 400 Kč

Dotační program pro oblast kultury

3 116 575 Kč

Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu

3 200 000 Kč

Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví

3 800 000 Kč

Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí
a mládeže

3 020 000 Kč

CELKEM

14 496 975 Kč

Hlasování:
Zdržel se: 1

Pro: 6

Proti: 0

Nehlasovali: 0

ad 4) Aktualizace dotačních zásad: zveřejňování počtu bodů za jednotlivá
kritéria
Diskuze
Paní Ganická:
-

navrhuje, aby každý projekt zhodnotili dva hodnotitelé a představili ho
ostatním členům komise nebo výboru; a ti pak rozhodnou, zda projekt podpoří
nebo ne

-

považuje za vhodné vytvořit klíč pro objektivní navyšování/zkracování výše
dotace
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

-

požaduje, aby před jednáním Výboru, na kterém se budou rozdělovat dotační
částky, měli členové k dispozici závěrečné zprávy o realizaci projektu
v uplynulém období

Pan Kalivoda:
-

navrhuje, aby členové komisí, resp. výboru, před posuzováním dotačních
částek přidali k doporučeným projektům krátký komentář pro interní potřebu
členů Výboru pro dotační politiku

Pan Vokál:
-

požaduje, aby členové Výboru dostávali e-mailem oznámení o připravovaných
akcích minimálně 3 dny před konáním akce

Pan Ambrož:
-

navrhuje změnu v bodě X., odstavec 2 Dotačních zásad ve smyslu, aby
z tohoto bodu vyplývala povinnost pro členy příslušných komisí, resp. výboru
ohodnotit žádosti před jednáním příslušné komise, resp. Výboru - o tomto
návrhu nebylo hlasováno

Členové Výboru požadují zaslání změněných pravidel jednotlivých dotačních
programů před zasedáním zastupitelstva.
Slovní odůvodnění přidělení či nepřidělení dotace
Členové

Výboru

požadují,

aby

slovní

odůvodnění

bylo

jasnější

a srozumitelnější pro žadatele.
Zveřejňování počtu bodů za jednotlivá kritéria
Paní Gotmanovová vysvětlila, že požadavek na zveřejňování počtu bodů za
jednotlivá kritéria vzešel od žadatelů, úspěšných i neúspěšných, protože zveřejnění
pouze celkového počtu bodů považují za nedostatečné.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Paní Ganická požaduje zveřejňování i bodů od jednotlivých hodnotitelů.
Ostatní členové Výboru to nepovažují za důležité, protože na výsledném bodování se
musí domluvit příslušná komise, resp. výbor - o tomto návrhu nebylo hlasováno.
Hlasování o zveřejňování bodů za jednotlivá kritéria:
Pro: 6

Zdržel se: 1

Proti: 0

Nehlasovali: 0

ad 5) Možnost přidělení 10 000 Kč, které jsou k dispozici v dotačním fondu na
rok 2017
Výbor přijal informaci o odmítnutí schválené dotace ve výši 10 000 Kč od
SDMO – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s. s tím, že
projekt nebude realizován.
Výbor konstatoval, že částku lze přidělit pouze na základě žádosti podle
Zásad poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy Městské části Praha 3.

ad 6) Česká společnost pro duševní zdraví Praha, z. s. – volba formy
přidělených finančních prostředků (mimo režim nebo v režimu de minimis)
Na základě vyjádření České společnosti pro duševní zdraví Praha a vyjádření
AK Veselý Výbor pro dotační politiku doporučuje poskytnout přidělené finanční
prostředky ve výši 20 000 Kč ve formě „mimo režim veřejné podpory“.
Hlasování:
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Nehlasovali: 0
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ad 7) Žádost České Muaythai Asociace, z.s. o poskytnutí dotace mimo
vyhlášené dotační programy
Výbor pro dotační politiku po projednání žádosti nedoporučuje projekt
k dalšímu projednání a finanční podpoře.
Odůvodnění: projekt nesplňuje podmínky podle Zásad poskytování dotací
mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3, kapitola IV., bod 1)
Všeobecných zásad pro poskytování dotací. Projekt se svým charakterem nevymyká
dotačním programům vyhlášených na rok 2017.
Hlasování:
Pro: 0

Zdržel se: 0

Proti: 7

Nehlasovali: 0

ad 8) Různé
Pan Kalivoda informoval členy, že další jednání Výboru pro dotační politiku
bude svoláno podle potřeby.

Zápis ověřil:

………………………………………………………
Jan Vokál, člen Výboru

………………………………………………………
Tomáš Kalivoda, předseda Výboru
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství
Žadatel podepsal v prohlášení o veřejné podpoře, že žádá poskytnutí podpory v režimu „ve formě vyrovnávací
platby“. Po výzvě k dodání úředně ověřené kopie Pověření HMP k poskytování služby obecného hospodářského
zájmu (jako nutné přílohy k uzavření smlouvy), nám sdělil následující:
„Česká společnost pro duševní zdraví má registrovanou sociální službu, nejsme však zařazeni v základní síti
poskytovatelů služeb. Proto jsme neobdrželi Pověření HMP k poskytování služby obecného hospodářského
zájmu.“
Tato skutečnost byla projednána s AK Veselý, která ve svém stanovisku konstatovala, že je nutná revokace,
protože „… nejsou splněny podmínky pro poskytnutí dotace v režimu vyrovnávací platby. Dotaci je tedy nutné
poskytnout v některém z jiných režimů veřejné podpory. S ohledem na oprávnění poskytovatele rozhodnout o
poskytnutí dotace v jiném režimu z hlediska veřejné podpory, než které požadoval žadatel v prohlášení … “.
Výbor pro dotační politiku doporučuje uzavřít smlouvu v režimu „mimo režim veřejné podpory“. Změna režimu
poskytnutí dotace se revokací napravuje bez vlivu na výši přidělených finančních prostředků, tj. 20 000 Kč (zápis
z jednání - příloha č. 2).

