
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 7/11 

ze dne  26.5.2011 

 

k návrhu na uvolnění účelově vázaných neinvestičních finančních prostředků městským částem 
hl. m. Prahy 

 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I.  schvaluje 
uvolnění účelově vázaných neinvestičních finančních prostředků městským částem hl. 
m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení formou neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy (pol. 4121 mínus) v celkové výši 295 000 Kč z kap. 0254, § 3799 

II.  ukládá 
1.  

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Radě HMP 

Termín: 31.5.2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-220  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí:
  

 odborům MHMP  

  



Příloha č. 1 k usnesení  ZHMP č. 7/11 ze dne 26. 5. 2011 
 
 
Seznam podaných projektů MČ  hl. m. Prahy - zvýšení neinvestiční dotace 

 
 

  poř.č. MČ žadatel IČ název projektu požadovaná 
částka (Kč) 

navrhovaná 
částka (Kč) 

162 MČ Praha 7 
Mateřská škola U Uranie, 
Praha 7, Na Maninách 
1080/29a 

65993896 Zahrada – čtvero ročních 
období 250 000 250 000 

163 MČ Praha 4 
Základní škola praktická 
a základní škola 
speciální 

60446161 KAMARÁD BIOODPAD 152 170 0 

164 MČ Praha 5 MŠ se speciálními 
třídami Duha 70107742 NĚMÉ TVÁŘE 

POMÁHAJÍ…. 28 000 0 

165 MČ Praha 5 MŠ se speciálními 
třídami Duha 70107742 NEJKRÁSNĚJŠÍ POHLED 

NA SVĚT JE…. 34 500 0 

166 MČ Praha 5 MŠ se speciálními 
třídami Duha 70107742 CHCI ABY BYLA VĚČNĚ 

ZELENÁ…. 65 450 0 

168 MČ Praha 6 Základní škola Jana 
Wericha 48133884 Bioodpad v ZŠ Jana 

Wericha není odpad 202 870 0 

169 MČ Praha 4 Základní škola, Praha 4, 
Plamínkové 60435640 Bioodpad není odpad 240 040 0 

171 MČ Praha 7 
 

ZŠ Praha 7, 
Strossmayerovo nám. 4 61389838 Třídí celá škola 68 500 0 

172 
MČ Praha - 
Dolní 
Pčernice 

ZŠ Praha 9 - Horní 
Počernice, Stoliňská 823 63830809 Chvalská školní stezka pro 

širokou veřejnost 63 800 45 000 

součet 1 105 330 295 000 
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Důvodová  zpráva 
 

Materiál je předkládán na základě usnesení Rady HMP č. 1969 ze dne 14. 12. 2010, 
kterým bylo vyhlášeno Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2011. Na účely výše uvedeného grantového řízení byla pro rok 
2011 vyčleněna v rozpočtu Hlavního města Prahy celková částka 8.842.000 Kč. 

 
Granty mají za účel podpořit projekty řešící problematiku v těchto oblastech: 

1. Oblast veřejné zeleně. 
2. Obhospodařovaní zemědělské půdy přírodě blízkým způsobem, podpora BIO-

certifikace. 
3. Oblast lesů. 
4. Oblast ochrany přírody. 
5. Ekologická výchova. 
6. Specifické projekty. 

 
Hlavnímu městu Praze bylo předloženo celkem 179 žádostí o grant od 114 různých 

žadatelů. Celková suma požadovaných finančních prostředků činila 31.913.080 Kč. 
Předložené žádosti byly hodnoceny odbornými pracovníky odboru ochrany prostředí 

MHMP a také bylo provedeno posouzení formálních náležitostí žádostí o grant. Výsledky 
hodnocení byly předloženy Komisi RHMP pro udělování grantů v oblasti životního prostředí 
(dále jen „komise“). Komise byla zřízena usnesením RHMP č. 328 ze dne 22. 3. 2011. 

 
Zasedání komise proběhlo dne 21. 4. 2011. Komise doporučila Radě hl. m. Prahy resp. 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit v rámci grantové podpory pro oblast životního prostředí 
v roce 2011 celkem 52 projektů od 40 žadatelských subjektů částkou ve výši 8.842.000 Kč. 
Všechny tyto žádosti splnily formální náležitosti požadované hl. m. Prahou ve vyhlášených 
podmínkách Grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. 
Prahy pro rok 2011. 

  
Celkem byly Radě HMP předloženy a schváleny tyto projekty : 
a) 43 projektů - komise navrhla ke schválení v celé požadované výši, u 3 projektů byla 

částka nepatrně snížena - max. 10 % z požadované částky. Jedná se zejména o projekty, které 
získaly nejvíce bodů při bodovém hodnocení od odborného posuzovatele, jsou zcela konkrétní 
a propracované, a u nichž je reálný předpoklad, že budou realizovány kvalitně. 

b) 7 projektů - komise doporučuje snížit částku požadovanou žadatelem, neboť nebyly 
schváleny některé dílčí části projektu nebo komise shledala požadovanou částku neúměrně 
vysokou, popř. je u projektu možnost jeho realizaci rozdělit na etapy apod.  

 
Při hodnocení a výběru jednotlivých projektů byl kladen důraz především na konkrétnost 

výsledků a kvalitu zpracování daného projektu, jeho realizovatelnost a zohledněny byly 
i dosavadní výsledky činnosti žadatelů. Převážně je navrženo udělení grantu občanským 
sdružením (39x – 75 % z celkové částky 8.842.000 Kč), dále pak obecně prospěšným 
společnostem (4x – 9% z celkové částky), fyzickým osobám (3x – 5% z celkové částky), 
společnostem  s ručením omezeným (2x – 4% z celkové částky), příspěvkovým organizacím 
(2x – 3% z celkové částky), a jednou jsou mezi vybranými zastoupeny univerzita a zájmové 
sdružení.  

 
Projekty byly předem odborně posouzeny a zhodnoceny odborníky z řad zástupců 

5 oddělení odboru ochrany prostředí MHMP.  
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 Žadatelé o grant přihlásili nejvíce projektů do tématické oblasti V. Ekologická výchova 
(106 žádostí), dále do tématické oblasti I. Oblast městská zeleň (35 žádostí), VI. Specifické 
projekty (19 žádostí) a IV. Oblast ochrany přírody (16 žádostí). Do tématické oblasti  
II. Obhospodařovaní zemědělské půdy přírodě blízkým způsobem, podpora BIO-certifikace 
byly přihlášeny 2 žádosti a do tématické oblasti III. Oblast lesů 1 žádost.  

Dle podmínek vyhlášeného grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2011 je stanoven horní limit pro jeden projekt 250 tis. 
Kč (ve výjimečných případech může být grant přidělen maximálně do výše dvojnásobku této 
částky), přičemž jednotliví žadatelé mohou podat maximálně 3 různé žádosti o grant 
v jednotlivém grantovém řízení. 

Ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Rada HMP rozhoduje v záležitostech samostatné 
působnosti hlavního města Prahy, pokud nejsou zákonem vyhrazeny Zastupitelstvu hlavního 
města Prahy nebo pokud si je Zastupitelstvo hlavního města Prahy nevyhradí. Ustanovením 
§ 59 odst. 3. písm. l) zákona je Zastupitelstvu HMP vyhrazeno rozhodování o bezúplatných 
převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, 
výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na podporu 
rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce vyšší než 2 mil. Kč ročně jednomu a 
témuž subjektu. Z uvedeného vyplývá, že, nepřesahuje-li grantová podpora v roce 2011 pro 
jeden a týž subjekt 2 mil. Kč, rozhoduje v této věci Rada HMP. 

Projekty předkládané ke schválení nezakládají veřejnou podporu ve smyslu Čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Projekty nenarušují hospodářskou soutěž a neovlivňují 
obchod mezi členskými státy EU a dále většina projektů směřuje na vzdělávání dětí a mládeže 
a obyvatel hl. m. Prahy. Žádný z žadatelů o grant nebyl podpořen v posledních 3 letech částkou 
vyšší než 200 tis. EUR. 

 
Se žadateli, kterým byla Radou HMP schválena grantová podpora v roce 2011, bude 

následně uzavřena  darovací smlouva za podmínky předchozího splnění  povinnosti žadatele 
předložit vyúčtování finančních prostředků poskytnutých HMP. V případě, že úspěšným 
žadatelem je příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou, jsou ji finanční prostředky na 
realizaci projektu poskytnuty na základě rozpočtového opatření. Pokud je úspěšným žadatelem  
příspěvková organizace zřízená městskou částí hl. m. Prahy, jsou finanční prostředky na 
realizaci projektu uvolněny příslušné městské části na základě usnesení Zastupitelstva. Městská 
část potom zajistí poskytnutí finančních prostředků konkrétnímu žadateli. 

 


	Usnesení č.7/11
	Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP

	Důvodová zpráva



