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SML 2019/103 OSV 
 

 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

                                                       

uzavřená dle ust § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")  
 

I. Poskytovatel a příjemce dotace 

městská část Praha 12  
se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany 
zastoupená: Mgr. Janem Adamcem - starostou 
IČO: 00231151, DIČ: CZ00231151 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 
č. účtu: 2000762389/0800 
(dále jen „poskytovatel“ nebo „MČ Praha 12“ ) 

a 

Proxima Sociale o.p.s. 
právní forma:    Obecně prospěšná společnost 
se sídlem: Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4-Modřany 
zastoupená: Ing Ivem Kačabou, ředitelem 
IČO: 49625624, DIČ: CZ49625624  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 35-5842040247/0100 
(dále jen „příjemce“) 

 
II. Předmět a účel dotace 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele bezplatně poskytnout příjemci dotaci v celkové 
částce 55000 Kč (slovy padesátpět tisíc korun českých) za účelem úhrady části nákladů spojených 
s realizací příjemcem předloženého projektu s názvem „Azylový byt Proxima Sociale o.p.s.“  a 
závazek příjemce tuto dotaci přijmout a následně projekt zhodnotit, samostatně vyúčtovat její využití a 
podrobit se případné kontrole dle následujících smluvních podmínek. 

2.2. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v odst. 2.1. Finanční prostředky nesmí být 
použity k jinému účelu a mohou být použity pouze za podmínek uvedených v této smlouvě, ve smyslu 
projektu příjemce a dalších údajů obsažených v žádosti o poskytnutí dotace na zajištění služby 
z rozpočtu MČ Praha 12 v oblasti sociálních služeb pro rok 2019.  

III. Výše dotace a způsob jejího vyplacení a využití 

3.1 Výše dotace činí 55000 Kč (slovy padesátpět tisíc korun českých)  a tyto finanční prostředky 
budou poskytnuty bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele, na účet příjemce, a to nejpozději 
do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  

3.2. Příjemce finanční částku uvedenou v odstavci 3.1. přijímá a to včetně schváleného využití dotace 
a zavazuje se zrealizovat projekt ve schváleném rozsahu a kvalitě. Příjemce se zavazuje vyčerpat 
poskytnutou dotaci k naplnění stanoveného účelu do 31.12.2019. 

3.3. Z poskytnuté dotace příjemce nesmí hradit dále uvedené výdaje: 

- na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 
v souladu se zvláštním právním předpisem, 

- na odměny statutárním orgánům právnických osob (např. dozorčí rady, představenstva) 

- na tvorbu zisku a základního jmění 

- na členské příspěvky v mezinárodních institucích 

- na splátky půjček a na leasingové splátky 

- na odpisy majetku 

- na výdaje spojené se zahraničními cestami 
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- na pokuty, penále a sankce 

- na stravné zaměstnanců (kromě cestovních náhrad) 

- na jízdné pro zaměstnance (kromě jízdních výdajů v době konání pracovní cesty) 

- na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účelně doložit). 

 

3.4. Z poskytnuté dotace příjemce může hradit, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak: 

- provozní náklady – materiálové náklady (v souladu s poskytováním základních činností 
dle konkrétních druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
ve znění pozdějších předpisů) 

- provozní náklady – nemateriálové náklady (např. energie, opravy a udržování, telefony, nájemné, 
školení, aj.) 

- osobní náklady – mzdové náklady (hrubé mzdy, DPP, DPČ) a odvody na sociální a zdravotní 
pojištění.   

IV. Finanční vypořádání dotace 

4.1. Příjemce dotace je povinen v termínu do 17. 1. 2020 předložit poskytovateli ke schválení 
závěrečné vyúčtování na předepsaném formuláři dostupném na internetových stránkách MČ Praha 12 
www.praha12.cz, v sekci „Dotace“, včetně samostatného písemného zhodnocení průběhu konkrétního 
projektu a kopií účetních dokladů o použití konkrétní dotace. Poskytovatel vyúčtování projedná 
do 30 dnů po jeho obdržení a v případě nedostatků ve vyúčtování vyzve příjemce k doplnění, 
případně svolá jednání k odstranění zjištěných nedostatků.  

4.2. Poskytnutou dotaci, popř. její poměrnou část, se zavazuje její příjemce vrátit zpět poskytovateli 
v případě: 

a) nevyužití schválené a poskytnuté dotace, 
b) nedodržení účelu, podmínek a závazků stanovených poskytovatelem dotace v této smlouvě, 
c) že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, 
d) že dotace byla čerpána v rozporu se zvláštními právními předpisy, 
e) nebudou-li řádně vyplněny požadované informace formuláře vyúčtování či požadované přílohy 

včetně řádně doložených prvotních účetních dokladů, 
f) že celkové vyrovnání, které příjemce obdrží od různých orgánů veřejné moci, přesáhne výši 

nezbytnou k pokrytí čistých nákladů, jež mu vzniknou při plnění povinnosti veřejné služby 

a to nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy poskytovatele. V takovém případě bude poskytnutá 
finanční částka nebo její část navrácena poskytovateli na shora uvedený účet. 

4.3. Příjemce je povinen využít poskytnutou dotaci řádně a hospodárně a vést ji odděleně (analyticky) 
v účetní evidenci.  

4.4. V případě neplnění účelu dotace (tj. odstoupení od poskytování služby nebo jejího ukončení) je 
příjemce povinen poskytnuté finanční prostředky vrátit poskytovateli na shora uvedený účet do 30 
kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti, nejpozději však musí být připsány na účet do 31. 12. 2019. 

4.5. Za neoprávněné použití nebo zadržení dotace bude příjemce postižen sankcemi vyplývajícími 
z ustanovení § 22 zákona. 

4.6. Příjemce je povinen umožnit oprávněné osobě nebo jí pověřeným osobám poskytovatele ověření 
správnosti a hospodárnosti použití poskytnuté dotace. 

4.7. V případě přeměny právní formy či zániku příjemce je jeho povinností tuto skutečnost neprodleně 
písemně oznámit poskytovateli. 

V. Ostatní ujednání 

5.1. Poskytovatel má právo provádět kontrolu užití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou, se 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.2. Poskytovatel pověřuje příjemce k poskytování služby obecného hospodářského zájmu dle přílohy 
č.1 této smlouvy, jež je její nedílnou součástí. 
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VI. Závěrečná ustanovení  

 6.1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy. 

6.2. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze na základě vzestupně číslovaných dodatků, 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6.3.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28. 2. 2020. 

6.4.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.  

6.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž poskytovatel 
obdrží tři vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení. 

6.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami./Tato smlouva 
nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru 
smluv ve smyslu  zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Její zveřejnění zajistí poskytovatel. 

 

Příloha: Pověření 

   

 

 

V Praze dne:………………………   V ……………………… 

 

 

 

 

 

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

        poskytovatel                                                                             příjemce 
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. SML 2019/103 OSV 
 

 

 

Pověření 
 

k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu pro příjemce. 

 

Toto pověření městská část Praha 12 (dále jen "poskytovatel") vydává na základě ustanovení čl. 4 Rozhodnutí 

Komise EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 

podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

 

I. 
 

Příjemce je poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytovaných občanům žijícím na území správního obvodu Praha 12:  

druh poskytované služby:  azylové domy 

číslo registrace:  2750905  

forma poskytované služby: pobytové 

 

Poskytovatel pověřuje příjemce poskytováním sociálních služeb uvedených v tomto článku, jakožto služby 

obecného hospodářského zájmu na dobu 1 roku, počínaje dnem 1. ledna 2019. 

 

 II. 
 

Poskytovatel neuděluje příjemci jakékoliv výhradní nebo zvláštní právo ve smyslu čl. 4 písm. c) cit. Rozhodnutí 

Komise EU ze dne 20. prosince 2011. 

 

   III. 
 

Za plnění závazku poskytovat službu obecného hospodářského zájmu dle čl. I. tohoto pověření poskytne 

poskytovatel příjemci po celou dobu trvání závazku roční vyrovnávací platby formou dotací.  

Výše dotace byla určena s přihlédnutím k následujícím parametrům: 

- Soulad se strategickými dokumenty MČ (potřebami MČ), základní popis a vymezení cílové skupiny 

- Časový rozsah, indikátory, kapacita 

- Zkušenosti žadatele a realizační tým 

- Rozpočet projektu 

Konečná výše dotace byla určena dotační komisí se zohledněním dostupných finančních prostředků v dotačním 

programu. 

Kontrola a přezkoumávání vyrovnávací platby budou součástí každoročního finančního vypořádání 

v jednotlivých letech trvání závazku. 

Příjemce se zavazuje, že celkové vyrovnání, které obdrží od různých orgánů veřejné moci, nepřesáhne výši 

nezbytnou k pokrytí čistých nákladů, jež mu vzniknou při plnění povinnosti veřejné služby. 

 

IV. 

 
Bude-li organizace pověřena poskytovat službu obecného hospodářského zájmu vymezenou v článku I. tohoto 

pověření též na základě pověření od jiného/jiných orgánů veřejné moci odlišných od poskytovatele, bude při 
finančním vypořádání prováděném dle bodu III. tohoto pověření kontrolováno a přezkoumáváno, aby celkové 

vyrovnání, které organizace obdrží od různých orgánů veřejné moci včetně městské části Praha 12, nepřesáhlo 

výši nezbytnou k pokrytí čistých nákladů příjemce vzniklých při plnění povinnosti poskytovat služby obecného 

hospodářského zájmu, přičemž vyrovnávací platba poskytnutá jiným orgánem veřejné moci odlišným 

od poskytovatele bude pro účely finančního vypořádání považována za výnosy příjemce vzniklé poskytováním 

služby obecného hospodářského zájmu. 

 


