
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 684 
ze dne  29.3.2016   

k návrhu na financování projektů specifické primární prevence v rámci Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  zvýšení neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením zřizovaným hl.m. 
Prahou v kapitole 0416 na vrub kapitoly 0504, § 3541, pol. 5222 v celkové výši 
2.043.300 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (nepřesahující 
200.000 Kč na jednotlivé projekty), z kapitoly 0504, § 3541, pol. 5222 - Protidrogová 
politika, školám a školským zařízením zřizovaným církví v celkové výši 57.000 Kč 
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (nepřesahující 
200.000 Kč na jednotlivé projekty), z kapitoly 0504, § 3541, pol. 5222 - Protidrogová 
politika, soukromým školám a školským zařízením v celkové výši 237.800 Kč dle 
přílohy č. 3 tohoto usnesení 

4.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (nepřesahující 
200.000 Kč na jednotlivé projekty), z kapitoly 0504, § 3541, pol. 5222 - Protidrogová 
politika, školám a školským zařízením zřizovaným obecně prospěšnými 
společnostmi v celkové výši 107.000 Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

5.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (nepřesahující 
200.000 Kč na jednotlivé projekty), z kapitoly 0504, § 3541, pol. 5222 - Protidrogová 
politika, školským zařízením zřízených Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy v celkové výši 50.150 Kč dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 

6.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, z kapitoly 0504, § 
3541, pol. 5222 - Protidrogová politika, nestátním neziskovým organizacím na 
jednoleté granty (nepřesahující 200.000 Kč na jednotlivé projekty) v celkové výši 
780.000 Kč dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 

7.  návrh Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a 
protidrogové prevence na neudělení dotace dle přílohy č. 10 tohoto usnesení 

8.  text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na jednoletý grant dle přílohy č. 11 
tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  se snížením rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 0504, § 3541, pol. 5222 za 
současného zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 0516, § 6330, pol. 
5347 a s poskytnutím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl.m. Prahy pro 
městské části, určené školám a školským zařízením, které jsou těmito městskými 
částmi zřizovány, v celkové výši 3.584.750 Kč na projekty dle přílohy č. 6 tohoto 
usnesení 

2.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (přesahující 
200.000 Kč na jednotlivé projekty), z kapitoly 0504, § 3541, pol. 5222 - Protidrogová 



politika, žadatelům na projekty v celkové výši 1.440.000 Kč dle přílohy č. 8 tohoto 
usnesení 

3.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, z kapitoly 0504, § 
3541, pol. 5222 - Protidrogová politika, nestátní neziskové organizaci Prev-Centrum, 
z.ú. na čtyřletý grant v celkové výši 700.000 Kč dle přílohy č. 9 tohoto usnesení 

4.  s textem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na čtyřletý grant dle přílohy č. 
12 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  radnímu Lackovi 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu II. tohoto 
usnesení 

Termín: 31.3.2016 

2.  MHMP - ZSP MHMP 

1.  zpracovat a podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu I.2., 
I.3., I.4., I.5. a I.6. tohoto usnesení 

Termín: 30.4.2016 

2.  zpracovat a podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu II.2. 
tohoto usnesení po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.4.2016 

3.  zpracovat a podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na čtyřletý 
grant dle bodu II.3. tohoto usnesení po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.4.2016 

3.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 8.4.2016 

 

 
Adriana Krnáčová 

primátorka hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Lacko  
Tisk: R-20782  
Provede: radní Lacko, MHMP - ZSP MHMP, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  


