Zápis č. 3 z jednání Finančního výboru ze dne 22.8.2018
Přítomni:
Předseda FV: Niklová Jana
Členové:, Ing. Míth Jaroslav Ing. Horálek Petr, Zdeněk Pokorný, Ing. Jan Schneider,
Ing. Lacko Radek, Viktor Janouškovec
Nepřítomni: Mgr. Jan Petr, Ing Kunc Daniel
Hosté: Ing. Kovářík Zdeněk, zástupce starosty
Veřejnost:
Program jednání:
1. Projednání žádosti o dar pro PORTUS Praha ve výši 15 tis. Kč
2. Projednání žádosti o dar pro neziskovou organizaci Hravě žij zdravě ve výši 40-50 tis.
Kč na Den zdraví v Praze 4 pořádaný v ZŠ Rakovského Praha Modřany
3. Projednání žádostí o dar pro Thomayerovou nemocnici na nákup zdravotních pomůcek
v celkové výši 300 tis. Kč.
4. Projednání žádosti o dar ve výši 50 tis. Kč pro Náboženskou obec CČH v Praze 4 na
rekonstrukci soc. zařízení
5. Projednání žádosti o dar pro Domov Sv., Karla Boromejského na péči o dlouhodobě
nemocné
6. Projednání žádostí o dar ve výši 20 tis. Kč pro Běloruský osvětový spolek Skaryna o.s.
na překlad významné publikace spojené se životem P4
7. Projednání žádosti o dar ve výši 50 tis. Kč pro Click and Feed na charitativní projekt
pro psí útulky.
8. Projednání žádosti o dar ve výši 50 tis. Kč pro z.s. A Doma na nákup mobilních
klimatizačních jednotek pro osobní asistenci.
9. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Thomayerovu nemocnici na pohotovostní
lékárnu.
10. Různé
Hlasování o programu: 7:0:0
1. Žádost o dar pro PORTUS Praha
Městská část Praha 4 obdržela žádost z.ú. Portus Praha o poskytnutí daru na sociální služeby
pro občany MČ P4. Jedná se o dvě chráněná bydlení a sociálně terapeutickou dílnu ve
Slapech nad Vltavou a novou službu Podpora samostatného bydlení na různých místech
v Středočeském kraji. Žádost je podána na 3 občany P4, přičemž se zjistilo, že občanem
s trvalou adresou na území MČ P4 je pouze jedna osoba.
Dar projednala zdravotně sociální komise a doporučuje poskytnout dar ve výši 5 tis. Kč.
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje poskytnout dar ve výši 5 tis. Kč
Hlasování: 7:0:0 - návrh byl přijat.
2. Žádost o dar pro NO Hravě žij zdravě
Městské části byla doručena žádost o poskytnutí daru na projekt Den zdraví v Praze
Modřanech 2018, který má motivovat občany ke zdravějšímu životnímu stylu, konkrétně ke
zlepšení stravovacích a pohybových návyků, které povedou dlouhodobě k redukci nadváhy.
Usnesení FV: FV nedoporučuje dar na tuto akci poskytnout s ohledem na to, že akce se koná
na území P4-Modřany.
Hlasování: 6:0:1
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3. Žádosti o dar pro Thomayerovou nemocnici
Městská část obdržela 6 žádostí o dar na nákup movitého majetku:
• Polohovací lůžko pro péči o dlouhodobě ležící pacienty na Gynekologickoporodnickém oddělení ve výši 46 000,- Kč
• Ohřev pro pacienta na operačním sále včetně příslušenství pro dětské pacienty
(pediatrické i neonatální) ve výši 49 990,- Kč
• Perfuzor (2 ks) určený k podávání anesteziologických roztoků a roztoků léčiv
v celkové výši 49 990,- Kč
• Infuzní lampy (2 ks) určeny k přesnému dávkování farmak a krevní infuze a
k udržování dávkovací rychlosti intravenózní infuze v celkové výši 49 990,- Kč
• Rehabilitační stůl/lehátko a Rotoped s magnetickým bržděním pro oddělení
revmatologické a rehabilitační v celkové výši 49 000,- Kč
• Rehabilitační trenažér pro oddělení Geriatrie a následné péče v celkové výši 49 000,Kč
Usnesení FV – FV doporučuje poskytnout Thomayerově nemocnici účelovou individuální
dotaci v celkové výši 145 980,- Kč. Dotace je určena na nákup:
• polohovacího lůžka pro péči o dlouhodobě ležící pacienty na Gynekologickoporodnickém oddělení ve výši 46 000,- Kč
• ohřevu pro pacienta na operačním sále včetně příslušenství pro dětské pacienty
(pediatrické i neonatální) ve výši 49 990,- Kč
• perfuzorů (2 ks) určených k podávání anesteziologických roztoků a roztoků léčiv
v celkové výši 49 990,- Kč
Hlasování: 7:0:0
4. Žádost o dar pro Náboženskou obec CČH v Praze 4
Náboženská obec CČH požádala o dar na rekonstrukci sociálního zařízení v Husově sboru
v Táborské ulici.
Usnesení FV: FV doporučuje poskytnout dar s ve výši 50 tis. Kč.
Hlasování: 7:0:0 – návrh byl přijat.
5. Žádost o dar pro Domov Sv. Karla Boromejského
Domov sv. Karla Boromejského požádal městskou část mimořádně o dar s ohledem na to, že
v roce 2018 nebyla ze zdravotních důvodu podána žádost o grant v oblasti sociální a
zdravotní. Domov sv. Karla Boromejského se každoročně přihlašuje do grantového řízení a
městská část Praha 4 pravidelně podporuje jejich činnost v péči o seniory s trvalým pobytem
na území MČ P4 přidělením grantu.
Usnesení FV: Finanční výbor doporučuje poskytnout dar ve výši 50 000,- Kč.
Hlasování: 7:0:0 - návrh byl přijat.
6. Žádost o dar pro Běloruský osvětový spolek Skaryna o.s.
Spolek požádal MČ P4 o dar na projekt Bělorusko-české osmičky konkrétně na vydání knihy
v roce 2018 – překlad memoárů běloruské básnířky československé občanky p. Geniušové.
Ing. Schneider podal návrh, aby FV nedoporučil dar poskytnout, protože žádost není
podpořena stanoviskem komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti.
Usnesení FV: Finanční výbor navrhuje 0,- Kč, protože neobdržela doporučení komise pro
kulturu, volný čas a náboženské společnosti.
Hlasování: 6:0:1- návrh byl přijat
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7. Žádost o dar pro Click and Feed
Žádost o podporu charitativního projektu, který již víc než 2 roky pomáhá opuštěným
zvířatům. Aktuálně podporuje přes 230 útulků, azylů a dočasných péčí. Požadovaný dar ve
výši 50 tis. Kč by byl využit na zdravotnickou péči zvířat v partnerských útulcích a osvětu
v kastraci, množení a týrání zvířat.
Ing. Schneider podal návrh, aby žádost byla předána členovi rady, který záštitu udělil.
Usnesení FV: Finanční výbor předá žádost kompetentnímu členovi Rady MČ P4, který udělil
záštitu tomuto projektu.
Hlasování: 5:2:0 - návrh byl přijat
8. Žádost o dar z.s. A Doma
Městské části byla doručena žádost o finanční dar ve výši 50 tis. Kč, na nákup mobilních
klimatizačních jednotek do kanceláří výše jmenované organizace, která poskytuje služby
v oblasti osobní asistence. Je jednou z největších terénních služeb zajišťujících osobní
asistenci v Praze.
Finanční výbor se shodl na tom, že tuto žádost nemůže projednat s ohledem na to, že žadatel o
dar je nájemcem v objektu MČ P4 a s žádostí o řešení klimatizace se má obrátit na správce
bytového a nebytového fondu.
Bez usnesení a hlasování..
9. Žádost Thomayerovi nemocnice o finanční příspěvek
Nemocnice požádala o finanční příspěvek na provoz pohotovostní lékárny provozované
v době od 22:00 – 06:00 a to ve výši 500,- Kč/hod.
Finanční výbor tuto žádost předá kompetentní člence Rady, která tuto žádost zašle na MHMP
příslušnému radnímu k řešení.
Bez usnesení a hlasování.
10. Různé
Další zasedání FV se uskuteční dle potřeby.

Předsedkyně FV poděkovala všem členům FV za účast a jednání FV ukončila.

V Praze dne 22.8.2018
.
Ověřil: Niklová Jana, předsedkyně FV
Zapsala: Ing. Stelmachová, tajemník FV
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