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STEJNOPIS č. *
Dodatek c. 1

Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti dotace

DVS/04/03/007730/2019 
uzavřená niče uvedeného dne, měsíce a roku 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve zněni 
pozdějších předpisu (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"), 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník") a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„správní řád")

mezi těmito smluvními stranami:

Hlavní mcsto Praha
se sídlem Mariánské nám. č. 2. 110 01 Praha 1
zastoupené PhDr. Tomášem Klincckým. ředitelem odboru sociálních véd Magistrálu hlavního 
města Prah v 
ICO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen ..poskytovatel")

00064581 
PPF banka a.s. 
5157908/6000

a
Maltczská pomoc, o.p.s.
Ing. Jiří Juda
Lázeňská 485/2, 118 00 Praha 011 
26708451
O 259 vedená u Městského soudu v Próze

název organizace:
zastupuje: 
se sídlem*
ICO:
zapsán o.'Ve g í stro ván a: 
bankovní spojeni: 
číslo účtu:
(dále jen „příjemce")

(poskytovatel a příjemce dále jen „smluvní strany")

se dnešního dne dohodly, v návaznosti na Rozhodnuti č. 1 a jeho Dodatku č. I o poskytnuti 
dotace / kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2019 ze dne 11. 1. 2019 (resp. ze dne 
18. 7. 2019), dále na základě usneseni 7 asi upi tel štva hl. m. Prahy č. 8'1()5 zc dne 21.6. 2019, 
usneseni Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/31 ze dne 21. 3. 2019 a usneseni Zasiupiielslva hl m. 
Prahy Č, 8/104 ze dne 21.6 2019, na této změně smlouvy:

A) článek I., hod 2 se mění a doplňuje takto:

2. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5Ol ze dne 
21.3. 2019 a usnesením č. 9/105 ze dne 19. 9. 2019.

B) článek II.> bod 1. se rusí a nové /ni takto:

Dotace se poskytuje v celkové výši 10 521 000 Kč
(slovy: dcsctmilionúpčtscldvacctjeden tisíc korun českých) dle rozpisu uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy. Celkovv objem této dotace jc krvt finančními prostředkv 
zc státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

1.



C) Příloha c. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti dotace č. DVS/04/0.V007730/2019 
sc ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku.

D) Uzavřením Dodatku č. I zůstávají všechna ostatní ustanoveni veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace DVS/04/03/007730/20Í9 ze dne 23. 4. 2019 v platnosti beze změny.

E) Závěrečná ustanovení
1. Ohi smluvní sírany shodné prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl uzavřen 

po vzájemném projednaní, podle jejich pravé a svobodné v úle. určité, vážné a srozumitelné 
v souladu se zákonem a ncpříéi se dobrým mravům.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tento dodatek ke smlouvě byl uveden 
v Centrální evidenci smluv (CHS) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné o zmlčení této smlouvy, datum jejího podpisu a 
text této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, /e skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu $ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují 
svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.

4. V souladu s § 43 odst. 1 zákona ě. 131 '2000 Sb.. o hlavním městě Praze, vc znění pozdějších 
předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavřeni tohoto dodatku smlouvy schválilo 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením é 9/105 ze dne 19. 9. 2019.

5. Tento dodatek smlouvy jc vyhotoven v pěti autorizovaných stejnopisech, z nich/ 
poskytovatel obdrží Čtyři stejnopisy a příjemce jeden stejnopis.

6. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejněni tohoto dodatku kc smlouvě v registru smluv. Nově přidělené 
finanční prostředky schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/105 ze dne 19. 9. 
2019 se poskytnou převodem z účtu poskytovatele nej později do 30 dnů od podpisu tohoto 
dodatku ke smlouvě.

7. Smluvní strany výslovné sjednávají. ze uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru 
smluv dle zákona c 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vc zněni pozdějších 
předpisu, zajistí poskytovatel.

1 7 -10- 2019 L
V Pra: 19

(za poskytovatele)
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HLAVNI MÍSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÍSTA PRAHY 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VÉCl

Rozpočet na financování sociální služby pro rok 2019 

dotační řízení HMP* II.

Nálev organizace: Mali šiška pomw.o.p.s.

IC: 20709431

Název služby: Osobni asistence 
Druh služby: Osobní asistence 

2014363Registrační číslo služby (identifikátor):

* Akceptované 
tetpánfCIlXOvÉ 
dotace phdttanÁ 

usnesením 
Zastupitelstva 
HMP 4,5/31 se 

dne 21,3.2019 a 
prdHenév 

dotaSntrefírenl •

PRtnaná dotace 
usnesením 

Zastupitelstva HMP 
ť.W « dne 21. 

3.2019
a )«jí akceptovaná 

čerpání

(Uková
plánovaná 

náklady alulby 
2019

(aktualito váný 
rozpočet)

Požadovaná dotace 
v dotačním řhenl- 

II.

poznámka

KUKód Nátiedové položkas>

li.

Náklady celkem 13741W0 7721UJ0 8662000
Osobní naklady celkem1 27586OD0 292B3CC
Pracovní smlouvy IfaltCAD 26S32CCi '
JO*Ody O yocovťu (, •>np< n 2.rtll«] ll

1.11' Ooiudv o o 'Ov cden ■ p'0o? 558COO 0
trne jsppfti »fík>o0y !jve«f\ť)\ 4 0 7245CW Slo2WW
5rovojnt náklady celkem2 i 1 *51209 13COC0

2 1. Dlouhodobý majetek RŮCOŮ 1S0CG

Dlouhodobý mo/ctek do 50 t/s 
'u.eítej so/fwarp,i'icence

i
2 13 0!

Dlouhodobý mojetpt do 40 
t<í >,cot?tn! o knr(tio>s*o

21 2 itec*"ikq mobilní tefr/cn, 4O0CO 15 WJC
0 CiíPtruvvnK

23 kancelářské potřeby 3SDC0 5COC
24 poha*re hToiy 0 C

jm? $pctlenov?n* nsf^fy (i.vefel 103CO sfO!i

siuibv2.6. 103COCO 105 WO
29 1 0 3vnerg c v *ia,mj
152 teleřory. imarnat, poS-sv.e, ostatní 6COŮĎ SCCO

263 nástine ?8C03L> 0
pržvil a e«0n:nKké sluŽJy2.64 34CCOO JCOOW
Skolení <j kui<y21 9 20CCO9 0

2 6 6 opravy a udriovani ů 0
2 6 7 ů Cieevovm ronrooy

pracovnici • prime peč i fmimo prncn.ai 
tiOmjr)7 0 8 3 0

0uiiotm iifíKCvi«i (rr>mc v'Ctovn,JJ^IŽL2 6 9 0
2 9 10 |rnc tbvzdic) S'OOCO o

2 7 OdpiSy 0 0
2 H osrjrnj notiady 0 476ŮOO 0 srjftKiO

Celkem 7721000 30SH100 86620001«741JIX)



HLAVNI Mí STO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÉSTA PRAHY 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VÉCl

PRA1) A 
i>ra|gu E 
PRA 
PRA

Rozpočet na financování sociální služby pro rok 2019 

dotační řízení HMP- II.

Nátevorga r>l««: Meltétské pomoc, o.p s,

lt J670MS1I

Nálev sluiby: Terénní program Pomoc lidem v nouri

Druh služby: Terénní programy

Registrační Čísle služby (Identifikátor)' 3261044

Akceptované 
čerpáni CELKOVÍ 
dotatepflděJené 

usnesením 
zeshipitelstva

HMP t 5/3i je
dne ŽM.201Ž I 

pHdélenév 
dotačním Itzerrf -

tl.

Pftenand dotace j 
• usnesením :

Zastupitelstva HMP|poiadcv»ní dotace 
£5/31 sedne 22.; v dotačním Kuní- 

. 3.2015 
• |e|f akceptované 

terpénl

Celkové 
plánované 

náklady duUry 
2013

(aktu* Citovaný 
ro spočet)

potnámk* 
. KU

V
Násdadóvé položkaKéd *

II.

Náklady celkem j$4?76a 169)01* 64876Ů 1SWM
3d227b8'Osobni náklady celkem <3637501
5122758111 Pracovna smlouvy 163750

1 11'PohoGy q&ocov"' jiffiQH: _ 
11 il i Po “ociy o W/eiíer. < p'Qie

C,------- !
0 i

i d |.'iié osoDntnokfoily 0 1620MŮ 1669*0
2 IProvotm náklady celkem S10W0 850CO

2 1 iDiouhodobf mo)et$* 9JCOO 0

Wcuhodoty ma/etek do 6C r.t 
luverfe) kance, software2 1 1 10CCO :

Dtoyhwlol/ mojCřt'« do *0 /■» fnťdlcj 
sypoteu<< fecrio/ko, moc 'n.1 t* ‘řto>-/, 
sybn>enj p/o zaměstnance souvisela s 
oeo/ekccm Vobydícicm" v Svlech

HiWP2 1 2 833CO 0
2 2 10000 b

scoo'23 kjncelaiske potřeby )'0i:0
2 a CaHonne hmety 0 C

pne spotřebované nákopy | uveďte) ót"c a 
hvfiícn ik6 tfiotledky spoc;2 5 1CCCO'

’820CC"Služby 76COŮ2 b
2 6 1 0energie

telefony it-urnm. vosicv>c. uvtair12 6 2 26000
i*m' 501*02 b 3

2 6 a. právn a ekonon-icke s'u!by 73000 20CO0
2 6 3 Ikoien é ku»:y 

opravy v 2ivJ »
3C0DC

2 6 6 C
267 re«;0'ni nořirody 2*0

orocovmc'. pňme pečj f/rtime pracovní 
oomfr,

i
i2 6 6 0i

T

269 osíflř^ípřoťovdiťi f/wnto praccvfii poměr 0
2 3 10 \}tne Ijvtďlt; 25COD 50C0

2 7 OOy/sv
7 5 Q$t<j('i/>wni1y m o* 2COOCO

'Celkem S9d27b6 1691000 548750 185S0CU


