
Dodatek č. 1 ke

B Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/361/2018/OSP
uzavřené dne 3. 10. 2018

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů; zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů; zákonem Č. 89/2012 Sb. /NOZ/

mezi smluvními stranami:

1. Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 
zastoupená: íng. Davidem Vodrážkou, starostou 
IČ: 00241687 
DIČ: CZ00241687 
bankovní 
číslo účtu
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.
se sídlem: Karolíny Světlé 286/18, Praha 1, 110 00
oprávněný zástupce: Mgr. et Mgr. Nora Staňková - na základě plné moci
právní forma: obecně prospěšná společnost
zaps, u Městského soudu v Praze dne 16. 12. 1998 pod č. j. oddíl O, vložka 72 
IČ: 25721259
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „příjemce;

Na základě písemné žádosti příjemce ze dne 4. 4. 2019 o ukončení smlouvy o 
poskytnutí dotace pro projekt Integrace rodiny, Ambulantní léčba, centrum pro rodinu pro 
období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

ČI. I.
Smluvní strany se dohodly na ukončení výše uvedené smlouvy o poskytnutí dotace, 

jejímž předmětem je poskytnutí dotace příjemci na základě žádosti předložené v Dotačním 
řízení Městské Části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2018 (Program 
A) za účelem úhrady provozních a personálních nákladů spojených s realizací sociální služby 
- odborné sociální poradenství Č. reg. 2840312 v rámci projektu Integrace rodiny, Ambulantní 
léčba, Centrum pro rodinu, v souhrnné výši 90.000,- Kč na období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020 a 
to ke dni 30. 4. 2019.

Smluvní strany se dále dohodly, že 2. a 3. platba dotace dle čl. I odst. 1 smlouvy již 
nebude poskytovatelem poskytnuta.



Příjemce prohlašuje, že splnil svoji povinnost stanovenou v čl. II. odst. 2 smlouvy, tj. 
řádně a včas předal poskytovateli písemnou informaci o použití 1. platbě dotace současně 
s vyúčtováním za rok 2018.

Smluvní strany prohlašují, že k datu ukončení výše uvedené smlouvy nemají vůči sobě 
žádné nevypořádané závazky z této smlouvy’.

ČL III.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení č. UZ 0052/2019 schůze zastupitelstva 

MČ Praha 13 ze dne 24. 4. 2019.
Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 

výtiscích.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dně....?.JA*. Jíl!9

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu §43 z,č.131/2000Sb. v platném zněni, 

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu 
v souladu s usnesením ZMČ i. IP- oQ^V^l^ 2VH - 2.0 H

Pověření Členově zas Praha 13
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Po ekm^cké stránce:
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MUDr. Jiří Presl

ředitel společnosti
Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. 
Karolíny Světlé 18, Praha 1,110 00, IČ: 257 21259

tímto zmocňuji

Mgr. et Mgr. Noru Staňkovou
nar. 
bytem

projektovou manažerku společnosti
Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. 
Karolíny Světlé 18, Praha 1,110 00, IČ: 257 21 259

aby mne

zastupovala a vykonávala veškeré potřebné úkony v záležitostech a právních věcech v 
jednání s ÚMČ Prahy 13 ohledně dotačních prostředků týkajících se organizace Středisko 
prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. v roce 2019. Jedná se podepisování 
veškerých grantových žádostí, objednávek, smluv, vyúčtování a dalších souvisejících 
dokumentů v dotačním roce 2019, s přesahem do roku 2020 u odevzdávaného vyúčtování. 
Včetně dokumentů týkající se odloučení projektu CPR - Integrace rodiny, ambulantní léčba 
(odborné sociální poradenství č. registrace 2840312).

V Praze dne 8. dubna 2019

■ Byl




