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

 
číslo 33/39 

ze dne  25.1.2018 

k udělení účelových neinvestičních finančních prostředků na podporu aktivit v oblasti místní 
Agendy 21 - oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni městským částem hl. 

m. Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2018 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků městským částem hl. m. 

Prahy na realizaci aktivit v oblasti místní Agendy 21 - oblast zdraví a zdravého 
životního stylu na lokální úrovni dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 5.024 
tis. Kč 

2.  úpravu rozpočtu hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 30.1.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-5971  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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číslo
žádosti

městská část název projektu popis projektu
rozpočet 
projektu

požadavek na  
dotaci

hodnocení projektu
omezení v čerpání 

dotace

odečet 
neuznatelných 

částí dotace

celkový návrh 
dotace

poznámka

1. Praha 4 4+1 den zdraví 2018

Jedná se o 2 dílčí aktivity: 
1. 4 dny zdraví - každý zaměřen na jinou oblast (cukrovka, astma, 
melanom, srdce) 
2.  Festival zdravého životního stylu - 4 dny zdraví proběhnou v 
přízemí ÚMČ, festival v kulturním centru Novodvorská. Součástí 
festivalu budou preventivní přednášky a workshopy na téma 
zdravá strava, pohyb a cvičení, prevence nemocí a péče o vlastní 
tělo. Jako doplnění bude občerstvení se zdravou výživou, fair 
trade a běh pro zdraví s instruktorem. 

334 800 Kč 297 900 Kč Jasně, přehledně, 
kvalitně zpracovaný 

projekt s konkrétnimi 
aktivitami. 

bez omezení 297 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

2. Praha 5 
Místní Agenda 21 

v Praze 5

Jedná se o čtyři dílčí aktivity: 
1. Den zdraví v Praze 5 - zaměřený na měření tělesných hodnot, 
úrazovou problematiku, prevenci alergií, měření vitlání kapacity 
plic, poradenství odvykání kouření apod. Jde o již 18. ročník akce 
organizované spolu se SZÚ.
2. Dny zdravého životního stylu - 3 jednodenní akce zaměřené 
na dermatologickou analýzu znamének, rehabilitační terapie, 
oční prevenci, analýzu tělesné stavby těla, dentální prevenci a 
zdravou výživu 
3. Zdravé stárnutí - vzdělávací akademie - 5 odborných 
2hodinových vzdělávacíh cyklů určený pro seniroy z KC Louka a 
Prádelna na témata vzešlá z dotazníkových šetření z aktivity 1. 
pod vedení lékařky ze SZÚ, tato aktivita vyplynula z aktivního 
zájmu seniorské populace o téma zdraví.
4. Akce Svačiny s dětmi - pilotní projekt na ZŠ a MŠ U Tyršovy 
školy, kdy nutriční terapeutka bude s žáky připravovat snídani.

259 300 Kč 259 300 Kč Jasně, přehledně, 
kvalitně zpracovaný 

projekt s podrobně a 
přehledně 

vypracovanými 
konkrétnimi aktivitami. 

bez omezení 259 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

3. Praha 6

Zdravý úsměv pro 
děti a seniory 

s městskou částí 
Praha 6

Projekt je zaměřen na instruktáž správné zubní hygieny a 
správné životní návyky v oblasti stravování a péče o ústní dutinu. 
Program je určen pro rodiče s předškolními dětmi, žáky ZŠ a 
seniory v klubech MČ Praha 6.

173 040 Kč 173 040 Kč Jasně a přehledně 
zpracovaný projekt.

bez omezení 173 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 33/39 ze dne 25. 1. 2018
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4. Praha 7 Sedmička jí zdravě

Projekt je rozdělen do 4 dílčích aktivit:
1. Zdravě ve školách - ve spolupráci s institucemi Skutečně 
zdravá škola a Zdravá školní jídelna bude nakoupeno chybějící 
vybavení, vyškoleny kuchařky a budou uspořádány semináře pro 
žáky
2. Kurzy zdravého vaření - 2 kurzy vaření pro veřejnost s využitím 
zdravých, sezónních a lokálních surovin a bude propojen s 
komunitními zahrádkami a farmářskými trhy
3. Měření tlaku a tuku v těle - dvakrát během farmářských trhů 
bude na Řezáčově nám. umístěn stánek, kde si zájemci mohou 
nechat lékařem změřit krevní tlak a tuk v těle
4. Promítání filmu a panelová diskuse - výběr filmu (Cukr Blog, 
Hungry for Change, Food Fight atp.) bude apelovat na současný 
trend zdravého životního stylu a je plánována spolupráce s 
pořadateli festivalu Jeden svět 2018. V panelu po promítání bude 
probíhat diskuse se specialisty.
Celý projekt se bude propagovat materiálem obsahujícím mimo 
jiné tipy na složení zdravého pokrmu, tabulku sezóního ovoce a 

350 000 Kč 350 000 Kč Jasně, přehledně, 
kvalitně zpracovaný 

projekt s podrobně a 
přehledně 

vypracovanými 
konkrétnimi aktivitami.

Aktivita 1 finačně 
nadhodnocena. 

Aktivitu Zdravě ve 
školách lze čerpat do 

výše 140 000 Kč.
Aktivita 3 - nutno 
dodržet limit 1000 

Kč/hod./lékař a 600 
Kč/hod./nelékař.

140 000   210 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

5. Praha 8
Zdravá městská část 

Praha 8

Projekt je rozdělen do 4 dílčích aktivit:
1. - On-line mapa lékařů a zdravotnických zařízení - odbor soc. 
věcí vydá Katalog lékařů a zdravotnických zařízení na Praze 8 s 
uvedením odbornosti, jména lékaře, názvu společnosti, adresy a 
tel. Cílem aktivity je tento katalog uveřejnit také na webu MČ 
Prahy 8 formou on-line interaktivní mapy
2. - Kurzy první pomoci a Kurzy první pomoci u dětí - jedná se o 
2 kurzy pro veřejnost a 1 pro rodiče se zaměřením na první 
pomoc u dětí včetně AED, praktický nácvik všech úkonů a 
modelové situace
3. - Den zdraví - melanom - vyšetření mateřských znamének a 
kožních útvarů týmem lékařů z Dermatovenerologické kliniky 
FNKV
4. Dietní stravování ve školní jídelně ZŠ na Šutce - pilotní projekt 

      

191 037 Kč 183 390 Kč Jasně, přehledně, 
kvalitně zpracovaný 

projekt s podrobně a 
přehledně 

vypracovanými 
konkrétnimi aktivitami. 

Aktivita 3 vychází z 
dokumentu Zdraví 2020.

Z dotace nelze 
zakoupit defibrilátor.

183 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

6. Praha 9
Den zdraví 2018 na 
Poliklinice Prosek

Jedná se o realizaci akce Den zdraví - zaměřený na měření 
tělesných hodnot (krevní tlak, cukr, tělesný tuk, cholesterol, BMI, 
vyšetření kožních znamének, dentální hygiena, poradenství péče 
o chrup, orientační měření zraku apod.). Akce se koná podeváté, 
předpokládaná návštěva akce je 500 osob. Realizátor je 
Poliklinika Prosek ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK v Praze 
9. 

197 500 Kč 130 000 Kč Jasně, konkrétně 
popsaný projekt s 

přiměřeným rozpočtem. 

bez omezení 130 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.
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7. Praha 11 Zdravě na Praze 11

Projekt je rozdělen do 2 dílčích aktivit:
1. Podpora dietního stravování v mateřských a základních 
školách - cílem je zajistit garantujícího nutričního terapeuta, 
školení odpovědných pracovníků, sestavit jídelní lístky, ověřovat 
pravidleně systém dietního stravování a zavést ho tam, kde ještě 
zavedeno není. Počet dětí s bezlepkovou dietou je 37 žáků na 5 
ZŠ a 3 MŠ, k projektu se dále připojí 35 žáků s jinými dietami.
2. Den zdraví v rámci Dnů Prahy 11 - zaměřený na měření 
tělesných hodnot (krevní tlak, cukr, tělesný tuk, cholesterol. BMI, 
vyšetření kožních znamének, prevence onkoonemocnění, 
konzultace s fyzioterapeutem apod.) Předpokládá se 500 
návštěvníků akce.

195 000 Kč 195 000 Kč  Stručně zpracovaný 
projekt reagující na 

zadání výzvy. Aktivita 2: 
nutno dodržet limit pro 

lékaře max. 1000 
Kč/hod. a pro nelékaře 

600 Kč/hod.

bez omezení 195 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

8. Praha 12
"Dvanáctka žije 

zdravě 2018"

Projekt je rozdělen do 3 dílčích aktivit:
1. - "Den Zdraví" - konán v rámci veletrhu soc. služeb - budou 
možné konzultace  k civilizačním chorobám, ke zdravé výživě, 
konzultace v oblasti rehabilitace a zdravého cvičení, měření 
tělesných hodnot, testování míry závoslosti na nikotinu a 
alkoholu, apod. 
2. - "Osvětové kampaně k rizikům závoslostí na legálních i 
nelegálních látkách a gamblingu" - půjde o 15 kampaní, z toho 
12 zaměřených na žáky ZŠ a SŠ a 3 pro veřejnost. Bloky se budou 
zabývat riziky závislosti na alkoholu, kouření a na rizika ve 
virtuálním světě, důraz bude kladen na síť pomoci.
3. "Capoeira - zdravým životním stylem" - tato aktivita proběhne 
v 9 ZŠ Prahy 12 s cílem rozvoje pohybové koordiance a 
pohybových návyků. Capoeira je bojovým/tanečním uměním, 
vyvíjí sílu, vytrvalost a pohyblivost.

196 500 Kč 196 500 Kč Jasně a přehledně 
zpracovaný projekt. 

Aktivita 3 nenaplňuje 
zadání výzvy.

Z dotace nelze hradit 
aktivitu 3.

101 500   95 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

9. Praha 13 ZDRAVÁ TŘINÁCTKA

Projekt je rozdělen do 3 dílčích aktivit:
1. DEN ZDRAVÍ PRAHY 13 - ZUBY JSOU NAŠÍ VIZITKOU - jde o 
jednodenní festival zdravého životního stylu zaměřený na zubní 
hygienu a prevenci. Součástí budou informační stánky s tématy 
prevence onko onemocnění, dárců krve, krevní plasmy a kostní 
dřeně, infekčních onemocnění, dentální hygieny
2. ZUBY JAKO PERLIČKY -  EDUKATIVNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY - 
jde o program dentální prevence v MŠ a 1. a 2. třídách ZŠ s 
dentální hygieničkou
3. Realizace anket a dotazníkového šetření v rámci MČ - anketa 
a dotazníkové šetření bude realizováno pomocí web dotazníků, 
tištěných dotazníků a osobního dotazování. Cílem je zjištění 
zdravotního stavu obyvatel Prahy 13 a jejich potřeb.  

345 500 Kč 345 500 Kč Aktivity jsou popsány 
spíše v obecné rovině, 
rozpočet projektu je 

jasný s odkazy na 
průměrné pořizovací 

náklady a ceny 
zajišťovaných aktivit. .

Aktivitu 3 lze 
realizovat do výše 

max. 50 000 Kč. 
Podmínkou je 500 

odevzdaných  řádně 
vyplněných 

dotazníků, které 
budou podkladem 
pro vyhodnocení a 
zpracování zprávy.

50 500   295 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.
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10. Praha 14
Program zdraví 2018 

MČ Praha 14

Projekt je rozdělen do 6 dílčích aktivit:
1. Den zdraví pro veřejnost - vyšetření cholesterolu a cukru z 
kapky krve, poradenství pro civilizační choroby, vyšetření kožních 
znamének, poradenství k tématu prevence onko onemocnění, 
užívání tabákových výrobků
2. Prevence výskytu zubního kazu u dětí předškolního věku - jde 
o návštěvu dent. hygienistek ve 14 MŠ a učení správného čištění 
zubů a ústní hygieně
3. Plavání seniorů - jedná se o zakoupení jednorázových 
vstupenek. Aktivita je přínosná pro prevenci výskytu 
kardiovaskulárních onemocnění, prevenci bolesti zad a kloubů.
4. Přednášky pro veřejnost - se zaměřením na duševní hygienu a 
duševní zdraví
5. Ukázky první pomoci a úrazová prevence - zřízení stanoviště s 
poradenstvím týkajícím se úrazové prevence s odborníky z ČČK v 
rámci farmářských trhů
6. Dotazníkové šetření - jde o mapování oblasti školního 
stravování ve spolupráci se společností Scio, otázky zaměřené na 
prostory jídelen, spokojenost strávníků, organizaci výdejů atp. 
budou předkládány žákům, rodičům, pedagogům a výstupy z 
tohoto mapování budou využity do Akčního plánu Strategického 

lá  j  MČ P h  14

285 350 Kč 276 250 Kč Projekt je zpracovaný 
přehledně s jasnými 

aktivitami a jejich náplní, 
finanční náklady a 

požadavky jsou 
přiměřené uváděným 

aktivitám.

bez omezení 276 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

11. Praha 15 Zdravá Praha 15

Projekt je rozdělen do 2 dílčích aktivit:
1. Zdravá Praha 15 - jde o Open Air festival zdraví a zdravého 
životního stylu, součástí bude měření tělesných hodnot, 
vyšetření znamének, jedním z témat bude dentální hygiena, 
součástí budou přednášky a workshopy, v rámci doprovodného 
programu bude ochutnávka zdravých pokrmů.
2. Vyšetření od společnosti EUC Premium - v místním KC 
proběhne dvakrát možnost vyšetření očí, orientační laboratorní 
testování kardiovaskulárních onemocnění, měření BMI, 
dermatologická vyšetření atp.

201 730 Kč 182 740 Kč Projekt je napsán obecně 
s obecně a nepřehledně 
napsaným rozpočtem.

bez omezení 182 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.
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12. Praha 16 Zdravá 16

Projekt je rozdělen do 3 dílčích aktivit:
1. Akce zaměřená na vyšetření kožních znamének na koupališti 
BIOTOP v Radotíně
2. Akce zaměřená na správnou ústní hygienu
3.Aktualizace katalogu sociálních služeb Radotínský Kudykam - 
jde o publikaci MČ Praha 16, která obsahuje základní info o 
městské části.

148 000 Kč 148 000 Kč Projekt je napsán 
obecně, nejasně, 

rozpočet velmi obecný.

Aktivita 1: lékaře lze 
hradit do výše max. 
1000 Kč/osoba/hod.

Aktivita 3: Nelze 
hradit náklady na tisk, 

korekce a úpravy 
textu brožury 

Kudykam. 
Občerstvení lze hradit 

do výše 1000 Kč. 
Nelze hradit energie 
na koupališti Biotop, 

není prokázaná přímá 
souvislost s 

nabízenou aktivitou.

56 000   92 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

13. Praha 17
"Koukají na nás 

správně?"

Jde o vyšetření zraku dětí v 7 MŠ, realizované Prima Vizus, o.p.s. 
přístrojem Plusoptix, vyšetřeno bude cca 857 dětí.

133 000 Kč 133 000 Kč Projekt je finančně 
nadsazen, školky zatím 

nebyly osloveny.

Lze hradit pouze 
zdravotnického 

pracovníka a 
ortoptistku. 

Administrativní 
zajištění projektu 

(koordinátor, účetní, 
administr. pracovníci) 

celkem max. 20 
hodin/max. 600 

Kč/hod

86 000   47 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

14. Praha 18
Letňany - zdravá 

městská část

Jde o 11 dílčích aktivit pro obyvatele MČ P18:
1. Seminář první pomoci pro žáky ZŠ
2. Den zdraví v Letňanech - jaro 2018
3. Seminář 1. pomoci v Klubu seniorů
4.  Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo
5. Běh naděje
6. Sportovní hry pro seniory
7. Den zdraví v Letňanech - podzim 2018
8. Zdravotní samoobsluha
9. Seminář první pomoci pro učitele ZŠ
10. Sociodemografická studie
11.Program dentální prevence v letňanských mateřských školách

288 200 Kč 168 200 Kč Jde o jasně a výstižně 
napsaný projekt, který v 

mnoha aktivitách 
navazuje na předchozí 

roky. V projektu je 
patrná orientace na 

téma dotace, 
rozpočtované aktivity 

jsou v nárocích na dotaci 
a v celkových nákladech 

přiměřené a 
srozumitelné. 

bez omezení 168 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.
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15. Praha 19
DEN ZDRAVÍ VE 

KBELSKÉM PARKU

Jde o realizaci I. ročníku Dne zdraví v kbelském centrálním parku, 
součástí bude diagnostika složení těla, měření stresu, stavu cév, 
cholesterolu, glykemie, krev. tlaku, kontrola mateřských 
znamének, dětská obezitolog. poradna, poradna výživy pro 
dospělé, prevence ortoped. vad dospělých atp.. Dále budou 
probíhat přednášky a soutěže s tematikou zdraví a pro děti bude 
připraven program Putování Zdravíkovem.

150 000 Kč 150 000 Kč Srozumitelně a jasně 
napsaný projekt s 

přiměřenými náklady.

bez omezení 150 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

16. Praha 20
Zdravé Horní 

Počernice 2018

Projekt je rozdělen do 3 dílčích aktivit:
1. UMÍME SI POMÁHAT II - osvětová kampaň formou přednášek 
s tématem zdraví (7 2hod. přednášek na téma 1. pomoci) a 
zdravý životní styl (5 2hod. přednášek na téma pohyb a strava), 
dále 10 2 hod. přednášek v ZŠ
2. ZDRAVÉ ZOUBKY - jde o realizaci osvětové kampaně ve dvou 
MŠ a ZŠ realizovaných spolkem Nechci kazy
3. POČERNICE V POHYBU - Jde o sportovní odpoledne, v rámci 
kterého bude připraveno 8 stanovišť s možností vyzkoušet si 
různé sportovní disciplíny. Součástí akce bude možnost změření 
tělesných hodnot ve spolupráci s ČČK, nechat si provést 
metabolickou analýzu na přístroji TANITA a na místě bude i 
reálný model plic, ve kterém je model nádoru plic a jsou zde 
promítány záběry z bronchoskopického vyšetření a k dispozici 

 

243 770 Kč 226 270 Kč Srozumitelně a jasně 
napsaný projekt. Aktivita 

1 je finančně 
nadhodnocena.

Aktivitu 1 lze čerpat 
max. do výše 41 tis. 
Kč. Nutno zachovat 

limit  max. 1000 
Kč/hod./lékař a max. 
600 Kč/hod./nelékař.

81 270   145 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

17. Praha 21
Podpora zdraví a 

zdravého životního 
stylu v MČ Praha 21

Projekt je rozdělen do 3 dílčích aktivit:
1. Zavádění 3. hodiny výuky tělocviku - klíčové opatření v 
dokumentu Zdraví 2020, jde o start pilotního projektu, ve kterém 
bude zapojena min. 1/2 všech tříd 
2. Naučte děti správně sedět - jde o proškolení pedagogů MŠ a 
ZŠ na téma základní principy správného sezení, součástí jsou i 
konzultace s dborníky a audit nábytku ve všech třídách škol a 
školek
3. Realizace kampaně Týden zdraví - během týdne možnost 
individuálního poradenství v oblasti zdravého životního stylu, 
měření tělesných hodnot, edukační výstavka, seminář trénování 

ěti  těž  jl ší l i ý lát t

420 000 Kč 350 000 Kč Obecně, nejasně 
napsaný projekt. Nelze 

hradit aktivitu 1.

Nelze hradit aktivitu 
1, dále nelze hradit 

Pochod za 
loupežníkem 

Drholcem.
Nutno zachovat limit  

max. 1000 
Kč/hod./lékař a max. 
600 Kč/hod./nelékař.

151 000   199 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.
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18. Praha 22 Zdraví 2018

Projekt je rozdělen do 5  dílčích aktivit:
1. Zdraví 2018 - 10 seminářů v oblasti poskytování neodkladné 
první pomoci
2. Inkontinence  nemusí být problém - 5 seminářů se cvičením 
pro širokou veřejnost 
3. Den zdraví a rovných příležitostí - vzdělávání v oblasti cvičení 
paměti, měření tělesných hodnot, canis terapie, hipoterapie
4. Dny prevence melanomu - zajištění 2 dnů  prohlídek lékařkou 
v přízemí budovy úřadu
5. Zdravý životní styl - tým 5 trenérek a výživová poradkyně v 
rámci 10 setkání představí různé možnosti sportovních aktivit.

150 000 Kč 150 000 Kč Dobře zpracovaný 
projekt, s přiměřenými 
náklady, aktivity jsou 

rozšířeny o canis a hipo 
terapii, což vhodně 
doplňuje spektrum 

připravených aktivit.

bez omezení 150 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

19.
Praha - 

Běchovice
SO Praha 21

Den zdraví a loučení 
s prázdninami

Jedná se o odpolední aktivitu, cílem je propagovat zdravé a 
pozitivní trávení volného času, propojování generací a obsahem 
bude mimo jiné měření tělesných hodnot, glykemie, první 
pomoc, hipoterapie atp.

50 000 Kč 26 940 Kč Z celé akce je žádáno 
pouze na části týkající se 

zdravotních aktivit.

bez omezení 26 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

20.
Praha 

Březiněves
SO Praha 8

Dny zdraví MČ Praha 
Březiněves v rámci 

projektu Agendy MA 
21 pod záštitou 

radního pro oblast 
zdravotnictví a 

bydlení Ing. Radka 
Lacka

Projekt se skládá z 5 dílčích aktivit:
1. Den zdraví - měření tělesných hodnot ve velkém sále 
fitnesscentra, měřit budou pracovnice SZÚ, spolu s nimi naváže 
kontakt s místními obyvateli fyzioterapeutka z reh. kliniky na 
Malvazinkách
2. Zdravá jídelna - zavedení dietního stravování v MŠ 
3. Zdravé zoubky -  2 divadelní představení SZÚ na téma péče o 
zoubky
4. Přednášky v knihovně o prevenci úrazů dětí a seniorů - ve 
spolupráci s Hyg. stanicí hl. m. Prahy 2 přednášky pro veřejnost
5. Nemocnice pro medvídky - seznámení s chodem v nemocnici 
hravou formou divad. představení - 2 pořady pro děti MŠ.

56 810 Kč 56 810 Kč Stručně, jasně a 
přehledně napsaný 

projekt.

Nutno zachovat limit  
max. 1000 

Kč/hod./lékař a max. 
600 Kč/hod./nelékař.

56 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.



8

číslo
žádosti

městská část název projektu popis projektu
rozpočet 
projektu

požadavek na  
dotaci

hodnocení projektu
omezení v čerpání 

dotace

odečet 
neuznatelných 

částí dotace

celkový návrh 
dotace

poznámka

21.
Praha Ďáblice

SO Praha 8
Na zdravé vlně

Projekt se skládá ze dvou dílčích částí:
1. Série 7 workshopů během roku - pro různé cílové skupiny na 
téma zdravého životního stylu, zdravého stravování s 
nadstavbou besed  s dermatologem a diabetologem
2. Ďáblický festival zdraví - jednodenní akce  s cílem podpořit 
trend konzumace lokálních potravin a podpory zdravé výživy. 
Součástí budou stanoviště s měřením tělesných hodnot, 
poradenstvím v oblasti dentální hygieny, prevence civilizačních 
chorob, onko onemocnění, ukázkami první pomoci.

165 200 Kč 91 600 Kč Stručně, jasně přehledně 
napsaný projekt s 

podrobně rozepsanými 
aktivitami a přiměřeným 

rozpočtem.

bez omezení 91 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

22.
Praha Dolní 

Chabry
SO Praha 8

Zdraví 2018

Jde o sérii dvouhodinových přednášek na téma zdraví a 
poskytování neodkladné pomoci, kdy každý účastník obdrží 
Příručku první pomoci (7 přednášek), zdravého životního stylu (5 
přednášek), dále kampaň pro ZŠ zaměřená na zdraví a dentální 
prevenci (15 přednášek). Dále bude proběhne jednorázová akce 
(8 hodin), kde budou měřeny tělesné hodnoty, možnost 
vyzkoušet si AED, atp.

132 800 Kč 132 800 Kč Projekt je shodný s 
projektem MČ Praha 20 

a MČ Koloděje, není 
přizpůsoben velikosti 
MČ, počtu ZŠ a MŠ a 

počtu obyvatel MČ, tzv. 
"projekt na oko".

132 800   0 Kč

23.
Praha - Dolní 
Měcholupy
SO Praha 10

Osvětové besedy s 
výživovou poradkyní

Zdravý úsměv

Jde o dvě dílčí aktivity:
1. Cyklus besed  na téma zdravé stravování zaměřených na 
různé cílové skupiny (děti, senioři, ženy)
2.  Zdravý úsměv - výukový program dentální hygieny v MŠ a 
dětském domově Radost realizovaný studentkami oboru 
dentální hygienistka.

93 050 Kč 88 050 Kč Jasně a přehledně psaný 
projekt s jednotlivými 
aktivitami a rozpočty.

bez omezení 88 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

24.
Praha - Dolní 

Počernice
SO Praha 14

ZDRAVĚJŠÍ 
POČERNICE 2018

Projekt je rozdělen do 4 aktivit:
1. Zdraví pro širokou veřejnost - cyklus 8 interaktivních 
odpoledních workshopů na téma zdravé tělo, jak správně cvičit, 
funkční trénink atp.
2. kampaň "Dny bez úrazů" - ukázky Vodní záchranné služby, 
školení první pomoci, prevence letních úrazů
3. "POČERNICKÝ SENiorský den zdraví" - akce nejen pro seniory 
60+- kurzy Nordic Walkingu, měření tlaku, tepu apod, 
rehabilitační cvičení, doprovodný program ve spolupráci s 
místními neziskovkami
4. kampaň "Dny zdraví a pohybu" - měření tlaku, tepu apod., 
rehabilitační cvičení, výuka bezpečné jízdy na kole, ukázka 
začlenění handicapovaných osob do zdravého životního stylu 
(Č í k ě)  ká k  í i 

375 000 Kč 350 000 Kč Jasně a přehledně psaný 
projekt s jednotlivými 
aktivitami a rozpočty.

bez omezení 350 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.
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25.
Praha - 

Koloděje
SO Praha 21

Zdraví 2018

Jde o sérii 4 osvětových kampaní na téma zdraví (7 předášek v 7 
měsících), zdravý životní styl (5 přednášek), dentální prevence na 
ZŠ (15 přednášek) a workshop na téma zdraví a zdravého 
životního stylu. Realizátorem všech akcí je Ústav metodiky první 
pomoci, z.ú.

132 800 Kč 132 800 Kč Projekt je shodný s 
projektem MČ Praha 20 
a MČ Dolní Chabry, není 

přizpůsoben velikosti 
MČ, počtu ZŠ a MŠ a 

počtu obyvatel MČ, tzv. 
"projekt na oko".

132 800   0 Kč

26.
Praha - 

Kolovraty
SO Praha 22

Dny plné zdraví v 
Kolovratech

Projekt je rozdělen do tří samostatných částí:
1. Vyšetření celkového pohybového aparátu dětí v MŠ - po 
předchozím souhlasu rodičů bude vyšetřeno 160 dětí MŠ 
ortopedy a fyzioterapeutkou, za účasti rodičů proběhne 
vyhodnocení a výuka metody SM rehabilitačního systému a 
dechových cvičení vedoucích k nápravě
2. Den prevence onkologických onemocnění - akce pro veřejnost 
za účasti dermatoložky a gynekologa
3. Den plný vyšetření - akce pro veřejnost za účati ortopeda, 
podologa a neurologa - vyšetření spoušťových bodů - trigger 
pointů  plochonoží a vyšetření karpálního tunelu

256 300 Kč 251 800 Kč Projekt je napsán jasně, 
konkrétně s rozdělením 
do jednolivých dnů po 

různých tématech. 
Projekt klade důraz na 

praktickou stránku 
aktivit (měření, nácviky, 

diagnostika apod.)

bez omezení 251 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

27.
Praha - 

Kunratice
SO Praha 4

Měsíce zdraví v 
Kunraticích

Jde o dvě komponované volnočasové akce, jejichž součástí je i 
zdravotní část. 
Květen - SZÚ  - interaktivní program zdravý zoubek a Prevece 
úrazů hravě, výživové poradenství, IKEM - speciální zdravotnické 
mobilní stany s testováním kardiovaskulárních onemocnění a 
měření tělesných hodnot, Škola 1. pomoci - Kurz Záchrana 
tonoucího a kurz Neodkladná pomoc a resuscitace zaměřená na 
aktivity v letních měsících, praktický lékař - workshop na téma 
prevence nemocnosti u dětí, zvýšení odolnosti organismu u dětí
Září - SZÚ - Prevence kouření hravě, Parky v pohybu, Zdravý 
zoubek, IKEM stejný program jako v květnu, Škola 1. pomoci - 
Neodkladná pomoc a resuscitace zaměřená na zimní sporty, Kurz 
1. pomoci řidičů.

1 506 120 Kč 288 120 Kč Projekt je napsán 
srozumitelně, jasně, 

konkrétně. Z celé akce je 
žádáno pouze na části 
týkající se zdravotních 

aktivit.

bez omezení 288 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.
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číslo
žádosti

městská část název projektu popis projektu
rozpočet 
projektu

požadavek na  
dotaci

hodnocení projektu
omezení v čerpání 

dotace

odečet 
neuznatelných 

částí dotace

celkový návrh 
dotace

poznámka

28.
Praha - Libuš
SO Praha 12

Zdraví v Libuši a 
Písnici napříč 
generacemi

Projekt se skládá z 10 aktivit:
1. Vypěstuj a jez - výukový program pro MŠ - seznámení se 
zásadami zdravé výživy a stravování
2. Vyšetření zraku u dětí - u dětí v MŠ preventivní screeningové 
vyšetření
3. Logopedická depistáž - vyšetření řeči dětí v MŠ klinickou 
logopedkou
4. Zdravý zoubek - interaktivní program pro děti v MŠ seznámí 
děti se základy zubní hygieny
5. Den pro záchranu života - 1. pomoc na ZŠ
6. Den zdraví - den se zaměřením na prevenci, měření tělesných 
hodnot apod. 
7. Den zdraví pro seniory - program zaměřený na prevenci 
nemocí, úrazů u seniorů
8. Měření zraku seniorů - individuální konzultace s optikem s 
ověřením zrakových funkcí
9. Seminář bezpečnosti a kurzy pro seniory - první pomoc pro 
seniory
10. Kurzy první pomoci - kurzy pro veřejnost 

382 530 Kč 344 277 Kč  Aktivity projektu jsou 
finančně výrazně 
nadhodnoceny.

Ceny do soutěží lze 
hradit max. do výše 

15 tis. Kč.
Nelze hradit aktivitu 

1.
Na aktivitu 2 lze 

čerpat max. částku 12 
350 Kč.

Na aktivitu 5 lze 
čerpat max. částku 36 

000 Kč.
Na aktivitu 6 lze 

čerpat max. částku 30 
000 Kč.

Na aktivitu 7 lze 
čerpat max. částku 15 

000 Kč.
Na aktivitu 8 lze 

čerpat max. 7 000 Kč.
Na aktivitu 9 lze 

čerpat max. 2 000 Kč.
Na aktivitu 10 lze 

čerpat max. 20 000 
Kč.

Nelze hradit 
koordinátory 

projektu.

179 277   165 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

29.
Praha - 
Slivenec

SO Praha 5

Den zdraví ve 
Slivenci 2018

Jedná se o jednodenní akci pro širokou veřejnost, která obsahuje 
pohybové aktivity, ukázku první pomoci ČČK, zdravé stravování, a 
prevenci zdraví (měření tělesných hodnot, nožní klenby dětí, 
prevence civilizačních chorob).

73 000 Kč 73 000 Kč Obecně napsaný projekt, 
bez zásadních 

nesrovnalostí, lze 
dotačně podpořit.

bez omezení
Nutno dodržet max. 

1000 Kč/hod. /lékař a 
600 Kč/hod./nelékař.

73 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.
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30.
Praha - 
Suchdol

SO Praha 6
NAŠE ZDRAVÍ

Projekt má dvě části:
1. Jarní jednorázová akce s názvem Den sportu a zdraví - součástí 
bude 9 stanovišť s měřeními tělesných hodnot, poradenstvím 
životního stylu, testování stupně kondice.
2. Zdravý podzim - Série praktických a odborných zdravotních 
přednášek s lékaři a zdravotníky. Projekt se zaměřuje na prevenci 
zubní hygieny  u žáků 2. stupně ZŠ,  dále na úpravu jídelníčku ve 
spolupráci se Zdravou školní jídelnou, součástí budou besedy s 
fyzioterapeutkou pro 1. stupeň ZŠ a přednášky pro seniory s 
praktickým cvičením s fitness trenéry a fyzioterapeutkou.

337 600 Kč 333 100 Kč Projekt je napsán 
nepřehledně, náklady 

nejsou adekvátní 
plánovaným aktivitám.

Aktivitu Skutečně 
zdravá škola lze 

čerpat do výše max. 
20 tis. Kč.    

Aktivitu Prevence 
zubní hygieny lze 

čerpat do výše max. 7 
500 Kč.

Nutno dodržet max. 
1000 Kč/hod./lékař a 
600 Kč/hod./nelékař.
Služby lze čerpat max. 

do výše 120 000 Kč.

137 100   196 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

31.
Praha - 
Šeberov

SO Praha 11
Aktivní 55+

Projekt je zaměřen na několik dílčích aktivit zaměřených na:
1. zdravotní cvičení jógy a tai-chi - propojení tělesné a duševní 
rovnováhy
2. osvětové kampaně na téma zdravý životní styl - přednášky o 
zdravém stravování, dentální prevenci apod.
3. cyklus 4 programů pro MŠ a ZŠ v oblasti dentální hygieny
4. mezigenerační setkávání a pořádání společných aktivit napříč 
věkovými skupinami
5. péče o starší občany - odpovědný přístup ke stáří (přednášky a 
besedy)
6. výchovné a vzdělávací programy pro veřejnost na téma Zdraví 
a zdravý životní styl
7. veřejná setkávání a ankety na téma strategického plánování 
MČ v oblasti zdraví a zdravého životního stylu.

162 500 Kč 162 500 Kč Projekt je napsán velmi 
nekonkrétně, u 

plánovaných akci nelze 
jasně určit, jaký bude 

jejich obsah a jak se kryje 
s účelem dotace.  

Náklady na besedy jsou 
nadhodnoceny.  

Lze hradit pouze 
program dentální 

hygieny pro děti v MŠ 
a ZŠ do výše 10 000 

Kč. a besedu s občany 
na téma dentální 

hygiena.
Nutno zachovat limit  

max. 1000 
Kč/hod./lékař a max. 
600 Kč/hod./nelékař.

149 500   13 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

32.
Praha - Troja
SO Praha 7

Trojský den 2018

Trojský den - sobotní odpoledne se zaměřením na správné 
stravovací návyky a výživové poradenství, předcházení rizikového 
chování z pohledu dětského pediatra, prevence 
kardiovaskulárních onemocnění, součástí budou soutěže se 
záchranářskou tématikou, ukázka práce s externím 
defibrilátorem atp.

59 500 Kč 31 000 Kč Jasně, jednoduše, 
strukturovaně napsaný 
projekt, který vychází z 
aktuálního materiálu: 

Zpráva o zdraví obyvatel 
hl. m. Prahy, náklady 

projektu jsou adekvátní 
plánovaným aktivitám.

Nutno zachovat limit  
max. 1000 

Kč/hod./lékař a max. 
600 Kč/hod./nelékař.

31 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.
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33.
Praha 

Zbraslav
SO Praha 16

Zbraslav město 
zdraví a pohybu 

2017

Projekt je rozdělen do 5 dílčích aktivit:
1. Zdravá Zbraslav - 4 x během roku na akcích MČ zjišťování 
tělesné kondice, konzultace na téma obezita, nadváha, zdravá 
výživa
2.Monitoring energetického příjmu a výdeje - stánek na 
Zbraslavském sportovním dnu s počítáním energetického výdeje, 
využití krokoměrů, snímačů tepové frekvence
3. Osvětová kampaň - jak předcházet riziku civilizačních chorob - 
vytištění  a distribuce 5000 ks letáků A5 s popisem civilizačních 
chorob, rizik. faktorů, prevence, termíny preventivních prohlídek 
atp.
4. Zdravé stravování - praktické ukázky zdravého stravování v ZŠ, 
12 lekcí
5. Upravy jídelníčků ve školní jídelně - analýza měsíčního 
jídelníčku školní jídelny nutričím programem Sportvital-Nutrition, 
kterým lze vyhodnocovat jídla z hlediska kvality i kvantity.

282 900 Kč 282 900 Kč Projekt je napsán 
nepřehledně, náklady 

nejsou adekvátní 
plánovaným aktivitám.

Nákup služby lze 
hradit do výše max. 

60 000 Kč,
pronájmy do výše 

max. 35 000 Kč.
Nutno zachovat limit  

max. 1000 
Kč/hod./lékař a max. 
600 Kč/hod./nelékař.

132 900   150 000 Kč MČ je povinna na propagačních 
materiálech (letáky, pozvánky, 

plakáty apod.) k podpořené akci 
vždy uvádět: logo MHMP, 

informaci, že je akce finančně 
podpořena z rozpočtu HMP, 

informaci, že se akce koná pod 
záštitou radního pro oblast 
zdravotnictví a bydlení Ing. 

Radka Lacka.

8 328 837 Kč 6 560 787 Kč  5 024 000 KčCelkem:



Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 33/39 ze dne 25. 1. 2018

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ZSP MHMP Zdravotní prevence 0504 -5 024,00
C e l k e m

                                  III. Úprava rozpočtu  běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)

Praha 4
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 297,00

Praha 5
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 259,00

Praha 6
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 173,00

Praha 7
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 210,00

Praha 8
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 183,00

Praha 9
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 130,00

Praha 11
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 195,00

Praha 12
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 95,00

Praha 13
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 295,00

Praha 14
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 276,00

Praha 15
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 182,00

Praha 16
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 92,00

Praha 17
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 47,00

Praha 18
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 168,00

Praha 19
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 150,00

Praha 20
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 145,00

Praha 21
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 199,00

Praha 22
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 150,00

Praha - Běchovice
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 26,00

Praha - Březiněves
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 56,00

Praha - Ďáblice
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 91,00

Praha - Dolní Měcholupy
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 88,00

Praha - Dolní Počernice
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 350,00

Praha - Kolovraty
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 251,00

Praha - Kunratice
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 288,00

Praha - Libuš
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 165,00

Praha - Slivenec
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 73,00

Praha - Suchdol
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 196,00

Praha - Šeberov
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 13,00

Praha - Troja
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 31,00

Praha - Zbraslav
účelové neinvestiční finanční prostředky HMP
pro rok 2017, v oblasti MA 21 6330 5347 0516 150,00

C e l k e m 5 024,00

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
          Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace ODPA

Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA

Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)Číslo akce

POL UZ ORJ

Účel / Název akce UZ ORJ

3549



Důvodová zpráva 
 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy je předkládán ke schválení návrh na udělení účelových neinvestičních 
finančních prostředků městským částem za účelem podpory místní Agendy 21 v oblasti zdraví a 
zdravého životního stylu na lokální úrovni na rok 2018 (viz příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva hl. 
m. Prahy) v celkové výši 5 024 tis. Kč.  
 
Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/93 ze dne 20. 6. 2013 byla schválena 
Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha, kterým se hl. m. Praha aktivně přihlásilo 
k principům místní Agendy 21 a realizaci cílů dokumentu Zdraví 21. Hlavní město Praha se 
v Deklaraci zároveň zavázalo aktivně spolupracovat s městskými částmi na realizaci procesu 
strategického rozvoje hlavního města Prahy, který se bude dotýkat rozvoje individuálních i 
společenských hodnot v oblasti zdraví, životního prostředí, sociální a kulturní, ale také v oblasti 
ekonomické a hospodářské. 
 
V rámci prohloubení systémové spolupráce hlavního města Prahy s jednotlivými městskými částmi 
v oblasti místní Agendy 21 bylo městským částem v roce 2017 umožněno požádat hlavní město 
Prahu o poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků na realizaci projektů na místní 
úrovni v oblasti zdraví a zdravého životního stylu.  
 
Záměrem hlavního města Prahy je podpora následujících aktivit v oblasti zdraví a zdravého 
životního stylu:  
• veřejná setkávání s obyvateli městské části 
• pořádání osvětových kampaní 
• realizace anket a dotazníkových šetření v rámci městské části za účelem tvorby strategických 

materiálů městské části v oblasti zdraví a zdravého životního stylu 
• pořádání jednorázových akcí propagujících oblast zdraví a zdravého životního stylu včetně 

oblasti dentální prevence 
• podpora (certifikovaných, garantovaných Českou stomatologickou komorou) programů 

dentální prevence v mateřských a základních školách 
 
 
Účelové neinvestiční finanční prostředky jsou finančně zajištěny z rozpočtu odboru zdravotnictví, 
sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy kap. 0504. Městským částem budou přiznané 
účelové neinvestiční finanční prostředky vyplaceny formou rozpočtového opatření (viz příloha č. 2 
usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy). 
 
MČ měly možnost podat do 15. 11. 2017 odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hl. m. Prahy písemnou žádost o účelové neinvestiční finanční prostředky na podporu 
aktivit v oblasti místní Agendy 21 na lokální úrovni v oblasti zdraví a zdravého životního stylu.  
V uvedeném termínu bylo přijato 33 žádostí, z toho je 31 žádostí navrženo k finanční podpoře. Dvě 
žádosti nebyly navrženy k finanční podpoře z důvodu obsahových nesrovnalostí předložených 
projektů.  
 
MČ byly formou výzvy radního pro oblast zdravotnictví a bydlení ze dne 17. 10. 2017 seznámeny se 
základními podmínkami využití účelových neinvestičních finančních prostředků:  
 
• Na všech propagačních materiálech (letáky, pozvánky, plakáty apod.) k podpořené akci vždy 

uvádět: logo HMP, informaci, že je akce finančně podpořena z rozpočtu HMP, informaci, že se 



akce koná pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví a bydlení Ing. Radka Lacka, zaslat 
náhled letáku, plakátu k dané akci na sekretariát radního pro oblast zdravotnictví a o konané 
akci informovat sekretariát radního alespoň 14 dní před jejím konáním, respektovat schválená 
omezení v čerpání účelových neinvestičních finančních prostředků. 

 
• Předložit závěrečnou zprávu o realizaci podpořených aktivit do 15. 1. 2019.  
 
• Příjemce účelových neinvestičních finančních prostředků je povinen přidělené finanční 

prostředky řádně vyúčtovat a na závazném formuláři doručit nejpozději do 15. 1. 2019 na odbor 
zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, Charvátova 145/9, 110 00 Praha 
1 a obálka musí být označena jako MA 21. 

 

Žadatelé o finanční podporu v požadovaném termínu pro odevzdání svých žádostí (15. 11. 2017) 
splnili požadované náležitosti a všechny žádosti včetně výzvy jsou uloženy u zpracovatelů tohoto 
tisku.  



Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 123 

ze dne  23.1.2018 

k návrhu na udělení účelových neinvestičních finančních prostředků na podporu aktivit v oblasti 
místní Agendy 21 - oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni městským částem 

hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2018 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  
1.  s poskytnutím účelových neinvestičních finančních prostředků městským částem 

hl.m. Prahy na realizaci aktivit v oblasti místní Agendy 21 - oblast zdraví a zdravého 
životního stylu na lokální úrovni dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 5.024 
tis. Kč 

2.  s úpravou rozpočtu hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  radnímu Lackovi 

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

Termín: 25.1.2018 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Lacko  
Tisk: R-28193  
Provede: radní Lacko  
Na vědomí: odborům MHMP  
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