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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor sociální, obdržel dne 24. 12. 2019 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Dobry den a hezke svatky preji.
Na strankach TOP09 je informace o tom, ze radni pan Koci nepozadal za CSOP dotace, coz muze delat
na socialni sluzby az 60 milionu.
Zadam tedy tyto informace:
Kolik delala dotace za roky 2016-2019, kdo o dotace zadal a take to, jak se toto projevi jiz ve achvalenem
rozpoctu, bylo pocitano s timto pochybenim? Nebo bude rozpocet delan znovu?
Co pan radni Koci, chystaji se nejake personalni kroky?
Proc nebyla veřejnost informovana?
Dekuji“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu:
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace (dále jen CSOP), podává
žádosti o poskytnutí:
1. grantu hlavního města Prahy v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro příslušný rok,
2. dotace hlavního města Prahy v souladu s metodikou MPSV pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro příslušný rok v rámci Programu podpory
registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby
zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro příslušný rok.
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Výše dotací pro CSOP v letech 2016-2019
v tis. Kč
rok

dotace z MPSV

grant z HMP

celkem

2016

17 043,0

1 468,0

18 511,0

2017

39 819,0

8 497,0

48 316,0

2018

33 515,0

30 416,0

63 931,0

2019

38 235,0

12 304,0

50 539,0

Žádosti o výše uvedené dotace podávala přímo organizace, tedy CSOP. Za organizaci jedná ředitel nebo
jím zmocněný zástupce.
Celková výše dotací pro rok 2020 by měla dle schváleného rozpočtu činit alespoň 48 053 tis. Kč. O tyto
dotace však CSOP v řádném termínu nepožádalo. Schválený rozpočet pro rok 2020 s dotacemi počítá.
CSOP v současné době jedná o možnosti řešení s Magistrátem hl. m. Prahy (dále MHMP) s tím, že bude
zřejmě podána individuální žádost o poskytnutí dotace na podporu registrovaných sociálních služeb.
S ohledem na probíhající jednání s MHMP o možnostech řešení vzniklé situace, příp. o podání žádosti
o individuální dotaci, není v tuto chvíli na místě řešit změny schváleného rozpočtu organizace.
Souběžně s jednáním na MHMP probíhá v CSOP nastavování systémových opatření, která by měla
obdobné pochybení vyloučit do budoucna.
Celou situaci a případné důsledky bude možné adekvátně vyhodnotit teprve po ukončení jednání
s MHMP. Teprve pak bude také možné se znalostí uvedených závěrů jednání a z nich vyplývajících
případných důsledků pochybení objektivně informovat veřejnost a případně učinit personální kroky.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Pavel Petřík
vedoucí sociálního odboru

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“
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Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267093229
fax: +420 272739587
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

