
Příloha č. 1 – Zásady pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu MČ Praha 20

Žádost o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu MČ Praha – rok 2016

v oblasti zdravotní
Typ žadatele: právnická osobaTyp žadatele: právnická osoba

Účel dotace TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI LRS CHVALY

I. Údaje o žadateli

Název organizace LRS Chvaly, o.p.s. IČO   24805807

Adresa Praha 20, Horní Počernice
Stoliňská 920

PSČ    193 00

Telefon 281 040 771
608 302 055

Fax
281 040 746608 302 055 281 040 746

E-mail
chvaly@chvaly.cz

www. stránka
chvaly.cz

Jméno, příjmení a funkce 
odpovědné osoby 

MUDr. Ing. Petr Fiala
ředitel

Adresa
Praha 10, Řipská 7, 101 00

Jméno, příjmení osoby 
zastupující právnickou 
osobu

MUDr. Ing. Petr Fiala
Právní důvod zastoupení:
Statutární zástupce

Jméno, příjmení osob 
s podílem v této právnické
osobě

                                  xxxxx

Jméno, příjmení osob, Výše tohoto podílu:Jméno, příjmení osob, 
v nichž má přímý podíl                 xxxxx

Výše tohoto podílu:
                xxxxx

Právnická forma:
(spolky, nadace, o. p. s., 
účelové zařízení církve)

Obecně prospěšná společnost

Počet členů subjektu, 
základního článku
           xxxxx

Z toho členů ve věku do 18 
let:
                  xxxxx

Typ akce *
Tradiční, opakující se

Plátce DPH (označte x)                         ANO        X    NE

Výše požadované dotace
Název a adresa peněžního Československá obcghodní banka
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Název a adresa peněžního 
ústavu

Československá obcghodní banka
Praha 9, Chlumecká 6  198 00

Číslo účtu
(vč. specifického symbolu)

249613515/0300
s.s. 773

*tradiční (opakující se/koná se poprvé), otevřená veřejnosti (akce pro širokou veřejnost/akce pro určitý 
okruh osob)
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II.  Činnost organizace: (představte stručně Vaši organizaci)

Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly (dále jako LRS Chvaly o.p.s.) je odborným 
léčebným ústavem rehabilitačním a poskytuje služby zdravotní a sociální, některé služby 
na rozhraní zdravotním a sociálním. Lůžkové oddělení slouží k rehabilitačním pobytům, 
převážně seniorů a zdravotně postižených občanů. Na pobytové služby pak navazuje 
terénní zdravotní péče, ambulantní rehabilitace a pečovatelská služba. 

LRS Chvaly o.p.s. je vlastníkem Lékárny Na Náchodské, která zajišťuje nákup a veškerou 
potřebnou dodávku léků pro lůžková oddělení.    

LRS Chvaly kontinuálně rozšiřuje svoji činnost o další projekty. Od roku 2014 to je hlavně 
rozšíření terénní práce v oblasti rozvoje paměťových, dorozumívacích a sebeobslužných 
schopností  osob po poškození mozku a seniorů. Dále je připravován projekt nové výstavby 
za účelem rozšíření počtu rehabilitačních lůžek, nově též hospicových lůžek a lůžek 
následné péče typu LDN. V plánu nové výstavby jsou též plánovány další sociální služby –
denní stacionář pro seniory a chráněné dílny.

III.  Stručný popis účelu, na který má být dotace poskytnuta: (uveďte stručně obsah, cíle a 
aktivity, které budou plněny v případě poskytnutí dotace - podrobně rozvést jako přílohu)

Terénní zdravotní péče, kterou poskytuje LRS Chvaly, o.p.s., navaz uje na péči lůžkovou, 
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Terénní zdravotní péče, kterou poskytuje LRS Chvaly, o.p.s., navaz uje na péči lůžkovou, 
kterou též poskytuje LRS Chvaly o.p.s. jako následnou rehabilitační péči. Tato návaznost je 
obousměrná. Jsou přebíráni pacienti z lůžek akutní či následné péče pražských nemocnic, 
plněny požadavky praktických lékařů a překlene se doba, než se uvolní rehabilitační lůžko v 
LRS Chvaly. Cílem je kontinuální přechod z ústavní péče rehabilitačního typu na 
ošetřovatelskou rehabilitaci v domácím prostředí. Dále jsou zajišťovány služby zdravotních 
sester v terénu na základě požadavků praktických lékařů. Službu zajišťuje 7 zdravotních 
sester v denní době 7 – 16 hodin, podle potřeby i o víkendu. 

V rámci terénní ošetřovatelské péče jsou  zabezpečovány tyto služby:
� aplikace injekcí
� odběry biologického materiálu
� převazy operačních ran a kožních dekubitů
� kontrola krevního tlaku, EKG, glykémie apod.
� péče o stomie, klyzma aj.
� ošetřovatelská rehabilitace (po cévních mozkových příhodách, úrazech, operacích 

páteře a jiných onemocněních, vyžadujících dlouhodobou rehabilitaci).

Vedoucí sestra terénní péče spolupracuje se všemi praktickými lékařkami v Horních 
Počernicích a spolupráce je oboustranně velmi příjemná a přínosná.



Příloha č. 1 – Zásady pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu MČ Praha 20

IV. Odůvodnění žádosti a význam a přínos pro obyvatele MČ Praha 20

Terénní služby jsou realizovány převážně na území Horních Počernic a slouží jejich 
obyvatelům. V uplynulém roce byla tato služba poskytnuta celkem 126 osobám, z nichž 84 
bylo obyvatel Horních Počernic. Počet návštěv činil celkem 9 498 v domácnostech klientů. 
Počet návštěv u občanů z Horních Počernic je více než dvě třetiny. 
Jsme připraveni nadále sloužit občanům Horních Počernic ochotně a obětavě podle jejich 
potřeb. Jsou vždy u nás přednostně přijímáni do péče.

V. Rozpočet na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Typy nákladů/ specifikace položek Celkový 
rozpočet 

(Plánované 
výdaje na účel 

žádosti)
Kč

Celková výše 
požadované 

individuální dotace 
od MČ Praha 20 na 

účel žádosti
Kč

1. Osobní náklady 2 021 000           
Náklady na mzdy 1 985 000

Živ. Pojištění zaměstnanců 36 000
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Živ. Pojištění zaměstnanců 36 000

2. Materiálové náklady 113 000 28 000
Kancelářské potřeby 30 000

Pohonné hmoty 35 000

Zdravotnický materiál 28 000 28 000

DHM do 40 tis. 20 000

3.  Nemateriálové náklady (služby) 216 000 22 000
Energie 55 000

Opravy a udržování aut 30 000

Cestovné zaměstnanců 25 000

Spoje 25 000 22 000

Právní a ekonomické služby 30 000

Úklid 51 000

4. Jiné náklady 50 000
Školení a kurzy 10 000

Příspěvek na stravu zaměstnanců 40 000

R
oz

po
če

t t
ýk
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CELKEM výdaje 2 400 000 50 000
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Vlastní zdroje (sponzoři, nadace, fondy zdravotních pojišťoven, příjmy od 
klientů)                                                                                               – celkem:

1 950 000  Kč   

Dotace na účel žádosti z jiných zdrojů – včetně podaných žádostí -
celkem:

                Kč

Ministerstvo ČR, uveďte jaké       0          Kč

Magistrát hl. m. Prahy   400 000  Kč

Ostatní městské části Prahy                 Kč
z toho:

Ostatní zdroje                 Kč 

VI. Přehled obdržených finančních prostředků žadatele v posledních 3 letech

Finanční prostředky, které žadatel obdržel v letech 2013 - 2015
Poskytovatel dotace 2013

Kč
2014
Kč

2015
Kč

Ministerstvo ČR 0 0 0
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Ministerstvo ČR
(uveďte jaké)

0 0 0

MHMP 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

MČ Praha 20 0 0 0

Ostatní zdroje 0 0 0

Ostatní městské 
části Prahy

0 0 0

VII. Požadovaná výše dotace:

50 000 Kč

VIII. Dotace požadována na období:

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
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IX. Ostatní

Povinné přílohy: dle Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu MČ Praha 20

Nepovinné přílohy: reference o činnosti žadatele

X. Čestné prohlášení

Prohlašuji, že uvedené údaje v tomto formuláři jsou úplné a pravdivé, a že nemám žádné 
nevyrovnané závazky vůči státním institucím, nedoplatky na zdravotním pojištění, státním 
sociálním zabezpečení ani správě daní.

Předkladatel svým podpisem stvrzuje a potvrzuje pravdivost údajů.

Žadatel souhlasí:
- v případě nepřesných údajů zde uvedených zaniká nárok na poskytnutí individuální 

dotace
- umožnit pověřeným zástupcům Úřadu MČ Praha 20 vykonání kontroly využití 

poskytnutí finančních prostředků v souladu s účelem žádosti a následně uzavřené 
smlouvy

- veškeré údaje obsažené v této žádosti mohou být zveřejněny v rámci vyhodnocování a 
rozhodování příslušných orgánů MČ Praha 20 o této žádosti

- se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, 
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- se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů

V Praze   dne   26. 2. 2016

                                                    …………………………………………………….
                                                                       Jméno, příjmení, razítko a čitelný podpis žadatele

(či osoby oprávněné jednat jménem žadatele)

Upozornění:
Doporučujeme pozorně zkontrolovat vyplněný formulář, neboť neúplné žádosti                  
(s chybějícími údaji) mohou být vyřazeny pro formální nedostatky.


