
Plzeň, statutární  město  Člověk v tísni, o.p.s. 

2019/000906 

 

S M L O U V A  

O  P O S K Y T N U T Í  D O T A C E  

 
podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

a § 85 písm. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vše v platném znění 

 
 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 
Poskytovatel:  PLZEŇ, statutární město 
Adresa:  náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32 

IČ:  00075370 

DIČ:  CZ 00075370  

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:                               

Zastoupený:  Mgr. Martinem Baxou, primátorem města Plzně  

  

a  

 

Příjemce: Člověk v tísni, o. p. s. 

 Obecně prospěšná společnost, vedená Městským soudem 

v Praze, oddíl 0, vložka 119  

Sídlo: Šafaříkova 635/24, Praha 2, 120 00 

Kontaktní adresa:                   Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň 

IČ:  25755277 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

Zastoupený:  Mgr. Alešem Kavalírem, ředitelem pobočky OPS v Plzni, na 

základě plné moci ze dne 1. 6. 2016. 

 

 

uzavírají na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 27 ze dne 7. února 2019 smlouvu 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Plzně. 

 

 

II. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Smluvní vztah založený touto smlouvou stejně jako skutečnosti touto smlouvou přímo 

neupravené se řídí obecnými předpisy českého práva a zejména směrnicí Magistrátu města 

Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně, v platném 

znění. Příjemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že se se zněním směrnice seznámil 

(zveřejněna na webových stránkách města Plzně – http://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-

dotace/ a zavazuje se s podmínkami v ní uvedenými řídit. 

 

 

http://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/
http://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/
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                                                                                 III. 

                                                                PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1.   Město     Plzeň      poskytne      příjemci     dotaci     v     celkové     výši     435 000,- Kč 

      (slovy: čtyři sta třicet pět tisíc korun českých), kterou příjemce přijímá. 

2.   Dotace  je  poskytnuta  na  krytí nákladů vzniklých v roce 2019, věcně a časově 

příslušejících k tomuto období, spojených se zajištěním provozu těchto služeb příjemce: 

 

a) Poradenství obětem trestné činnosti, Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň; ve výši   

232 000,- Kč (slovy: dvě stě  třicet dva  tisíc korun českých), 

b) Probační program Na cestě k odpovědnosti - mladiství, Mikulášské nám 17, 326 00 

Plzeň; ve výši 124 000,- Kč (slovy: sto dvacet čtyři tisíc korun českých), 

c) Probační program Na cestě k odpovědnosti - dospělí, Mikulášské nám. 17, 326 00 

Plzeň; ve výši 79 000,- Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc korun českých)    

  3.   Příjemce může dotaci poskytnutou podle tohoto článku použít výhradně k těmto účelům: 

a) úhradě provozních nákladů – nemateriálových nákladů (energie – elektřina, plyn, 

vodné a stočné, cestovné zaměstnanců; ostatní služby – telefony, nájemné, právní a 

ekonomické služby, školení a kurzy), 

- mzdových nákladů – (hrubé mzdy, OON na DPP, pojistné ke mzdám, ostatní 

pojistné, nemocenské dávky) 

b) úhradě provozních nákladů – nemateriálové náklady (energie – elektřina, plyn, vodné 

a stočné, cestovné klientů, ostatní služby – telefony, nájemné, školení a kurzy, vstupné 

a občerstvení pro cílovou skupinu) 

- mzdových nákladů – (hrubé mzdy, OON na DPP, pojistné ke mzdám, ostatní 

pojistné, nemocenské dávky) 

c) úhradě provozních nákladů – nemateriálových nákladů – (energie – elektřina, plyn, 

vodné a stočné, cestovné zaměstnanců, ostatní služby – telefony, nájemné) 

- mzdové náklady (hrubé mzdy, OON na DPP, pojistné ke mzdám, ostatní 

pojistné, nemocenské dávky) 

 

4.   Příjemce nemůže dotaci použít na opravy, údržbu nebo zhodnocení majetku města Plzně. 

5.   Příjemce je povinen respektovat strukturu, charakter a cíle jím poskytovaných služeb.  

 

IV. 

PODMÍMKY ČERPÁNÍ DOTACE 

 

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k účelům podle čl. III. odst. 2. a 3. této 

smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě dále ujednaných. Neplnění této podmínky 

se považuje za porušení závažné povinnosti ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Odvod za toto porušení 

rozpočtové kázně se stanoví ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.  

2. Příjemce je povinen zajistit, že čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace bude probíhat 

v souladu se Zásadami poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně, které jsou 

zveřejněné na webových stránkách města Plzně http://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-

a-dotace/  a v souladu s podmínkami dotačního programu prevence kriminality a 

protidrogové prevence.  

http://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/
http://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/
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3.  Příjemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že se zněními Zásad poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Plzně a dotačního programu prevence kriminality a 

protidrogové prevence seznámil a zavazuje se podmínkami v nich uvedenými řídit.  

 

V. 

PLATEBNÍ  PODMÍNKY 

 

3. Strany se dohodly, že poskytovatel poskytne v roce 2019 příjemci dotaci dle čl. II.1. této 

smlouvy ve dvou pololetních splátkách, každou ve výši 217 500,- Kč na účet příjemce, 

přičemž první splátka bude poskytnuta do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Druhá 

splátka bude poskytnuta do 15 dnů od doručení vyúčtování o účelném využití splátky za 

předcházející období a písemné zprávy o poskytování sociálních služeb za toto období, a 

to na předepsaném formuláři. 

4. Vyúčtování první splátky včetně písemné zprávy o poskytování sociálních služeb musí 

být předloženo nejpozději do 31. srpna 2019. 

5. Příjemce se zavazuje využít dotaci nejpozději do 31. 12. 2019 s výjimkou úhrady: 

osobních nákladů, nákladů na energie, telefony, nájemné vztahujících se k prosinci, které 

lze uhradit do 15. 1. 2019. 

6. Celkové vyúčtování bude příjemcem předloženo v souladu s čl. III. 2. a III. 3. této 

smlouvy nejpozději do 31. ledna 2020. 

7. Příjemce se zavazuje vést evidenci čerpání z poskytnuté dotace v účetnictví odděleně  

(analyticky nebo označením dokladů), aby bylo možno dokladovat, co bylo z poskytnuté 

dotace hrazeno. 

 

 

VI. 

VRÁCENÍ DOTACE 

 

1. Vedle důvodů uvedených v Zásadách je příjemce povinen dotaci nebo její část vrátit i v 

těchto případech: 

a) dotace nebo její část nebyla ze strany příjemce čerpána do 31. prosince 2019, 

b) na základě rozhodnutí Evropské komise dle čl. V. odst. 3 této smlouvy 

2. V případě nečerpání dotace nebo její části dle čl. V. odst. 1. písm. a) je příjemce povinen 

nevyčerpané finanční prostředky vrátit bezprostředně po zjištění této skutečnosti, 

nejpozději však do termínu uvedeného v čl. IV. odst. 3 - a to i bez písemné výzvy. 

Příjemce je povinen kontaktovat Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového 

řízení MMP pro sdělení čísla účtu a variabilního symbolu. Rozhodným okamžikem 

vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět je den jejich připsání na účet 

poskytovatele.  

3. Smluvní strany shodně konstatují, že touto smlouvou dle jejich právního názoru není 

poskytována veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské 

unie. Příjemce bere na vědomí, že jediným orgánem oprávněným rozhodovat ve věcech 

veřejných podpor je Evropská komise. Příjemce bere na vědomí, že pokud Evropská 

komise případně zaujme v otázce existence veřejné podpory v této smlouvě odchylné 

stanovisko, tj. rozhodne, že tato smlouva obsahuje prvek veřejné podpory a tato veřejná 

podpora není slučitelná s pravidly trhu EU, je dle příslušných předpisů EU příjemce 

povinen vrátit získanou veřejnou podporu poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že byl 

s touto okolností seznámen a je s ní srozuměn. 
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VII. 

DALŠÍ USTANOVENÍ 

 

1. Příjemce bere na vědomí informační povinnost poskytovatele vůči veřejnosti a souhlasí se 

zveřejněním této smlouvy v síti Internet, případně též jiným místně obvyklým způsobem. 

2. Příjemce prohlašuje, že nemá vůči městu, jeho organizačním složkám a jeho 

příspěvkovým organizacím žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti a že není 

s městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu - vyjma soudních sporů 

za zrušení správních rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti. 

3. Vedle důvodů ukončení smlouvy uvedených v Zásadách, může poskytovatel z rozhodnutí 

zastupitelstva odstoupit od smlouvy i v případě, kdy bude zjištěna protiprávní propagace 

činnosti příjemce nebo propagace jeho činnosti nerespektováním vlastnických práv jiných 

osob či místně uznávaných pravidel slušnosti. V takovém případě vrátí příjemce již 

poskytnuté finanční plnění z této smlouvy do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva o 

odstoupení.  

 

VIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami 

podepsanými dodatky. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje v počtu čtyř výtisků, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva 

příjemce.   

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny,  

 konstatujíce, že smlouvu uzavírají na základě jejich pravé a svobodné vůle prosty jakékoli 

 tísně či nátlaku. Strany považují tuto smlouvu a jí sjednávané podmínky za oboustranně 

 výhodné. 

4. Za poskytovatele bude při plnění této smlouvy jednat Odbor bezpečnosti, prevence 

kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 

město Plzeň.  

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

 

  V Plzni dne ..........………........………....                        V Plzni dne .………..….......................  

 

……………………………………………..                                               ………………………………………….. 

     Mgr. Martin Baxa                                                 Mgr. Aleš Kavalír 

   Primátor města Plzně                                                    ředitel pobočky 

                                                                                Člověk v tísni, o. p. s. Plzeň               

 

 

 

 


