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DOHODA O ZAJIŠŤOVANÍ ZIMNÍHO OPATŘENI NEZISKOVOU
ORGANIZACÍ

Účastníci dohody:

Armáda spásy v České republice, z.s. 
Centrum sociálních služeb B.Bureše
IČO: 40613411
se sídlem: Tusarova 1271/60,170 00, Praha 7 

(dále také jako „Poskytovatel") 

a

Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace zřízená Hlavním městem Prahou 
IČO: 708 78 277
se sídlem: Žilinská 2769/2, Praha 4-Záběhlice, PSČ 14100 
zastoupená: Mgr. Ludmila Tomešová, pověřená ředitelka

(dále také jako „Příjemce")

(dále také společně jako Účastníci dohody")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle příslušných ustanovení právního řádu ČR, zejména 
pak dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Dohodu o zajišťování 
zimního opatření neziskovou organizací (dále také jako „Dohoda").

I.
Prohlášení Poskytovatele

1.1 Poskytovatel prohlašuje, že je neziskovou organizací.

1.2 Poskytovatel prohlašuje, že je zapojen do provádění Zimních opatření.

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že se zavazuje pro příjemce zajišťovat Zimní opatření spočívající
v provozu pracovišť:

Zimní krizové ubytování - Michle II. (ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha) 
Noční terénní program
Rozšířený provoz nízkoprahového denního centra - Tusarova 1271/60, Praha 7
Noční provoz nízkoprahového denního centra - Tusarova 1271/60, Praha 7 (v případě
naplnění kapacit nocleháren a teplotách pod bodem mrazu)

II.
Prohlášení Příjemce

2.2. Příjemce prohlašuje, že je pověřen koordinací a dohledem na plnění Zimních opatření.
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2.3. Příjemce dále prohlašuje, že je pověřen úhradou účelně vynaložených nákladů na zajišťování
Zimních opatření Poskytovatelem (dále také jako „Úhrada"), (to celé dále také jako „Koordinace").

Práva a povinnosti Poskytovatele, Úhrada

3.1. Poskytovatel je dle této Dohody povinen zajišťovat Zimní opatření na základě koordinace
Příjemce.

3.2. Poskytovatel prohlašuje, že mu byl Magistrátem hlavního města Prahy, Odbor zdravotní, 
sociální péče a prevence, za účelem poskytování Zimních opatření dle této Dohody schválen rozpočet 
pro zajišťování Zimních opatření po dobu dle odst. 6.1. Dohody (dále také jako „Rozpočet"). Rozpočet 
je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této Dohody.

3.3. Poskytovatel je povinen předložit Příjemci vyúčtování účelně vynaložených nákladů na 
zajištění Zimních opatření (dále také jako „Faktura") spolu s podrobným rozpisem právě účelně 
vynaložených nákladů na zajištění Zimních opatření (dále také jako „Rozpis prací"). Poskytovatel je 
povinen Fakturu spolu s Rozpisem prací předložit Příjemci vždy za uplynulý měsíc, a to nejpozději do 
20. dne měsíce následujícího po takovém uplynulém měsíci.

3.4. Nebude-li Rozpis prací v souladu s vystavenou Fakturou za odpovídající uplynulý měsíc, 
nebude Poskytovateli poskytnuta Úhrada, dokud nebude rozpor odstraněn.

3.5. Poskytovatel je oprávněn čerpat Úhradu na základě předložených Faktur spolu s Rozpisem 
prací v součtu nejvýše do částky schváleného Rozpočtu dle odst. 3.2. Dohody. Budou-li předložené 
Faktury spolu s Rozpisy prací tento Rozpočet přesahovat, Poskytovatel nemá právo na vyplacení 
takové částky přesahující Rozpočet, nebude-li na podkladě dohody s Magistrátem hlavního města 
Prahy, Odbor zdravotní, sociální péče a prevence stanoveno jinak.

3.6. Účelně vynaložené náklady na zajištění Zimních opatření Poskytovatelem, které byly
vynaloženy před nebo po účinnosti této Dohody dle odst. 6.1. Dohody, nebudou Příjemcem 
uhrazeny, nebude-li na podkladě dohody s Magistrátem hlavního města Prahy, Odbor zdravotní, 
sociální péče a prevence stanoveno jinak.

Úhrada bude Poskytovateli, za současného splnění podmínek dle této Dohody, vyplácena3.7.
Příjemcem bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele znějící č.ú.

IV.
Práva a povinnosti Příjemce

4.1. Příjemce je povinen koordinovat Poskytovatele při zajišťování Zimních opatření za podmínek 
touto Dohodou stanovených.

4.2. Příjemce prohlašuje, že mu byly Magistrátem hlavního města Prahy, Odbor zdravotní, sociální 
péče a prevence za účelem Koordinace poukázány finanční prostředky pro vyplácení Úhrady 
Poskytovateli způsobem dle čl. III. Dohody.
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Další ujednání

5.1. Účastníci tímto sjednávají, že jejich vzájemná komunikace bude probíhat zejména 
prostřednictvím telefonických hovorů, elektronické pošty, poskytovatele poštovních služeb, osobních 
jednání zaznamenaných na protokolu z takového jednání, přičemž účastníci Dohody, pro komunikaci 
mezi Účastníky za účelem naplnění této dohody, stanovují zejména níže uvedené osoby:

Za Poskytovatele:

e-mail:

Za Příjemce:

VI.
Závěrečná ustanovení

6.1. Tato Dohoda je uzavírána na dobu určitou s účinnosti od 1.11. 2019 do 30.4. 2020

6.2. Ve všech ostatních bodech se práva a povinnosti smluvních stran řídí platným právním řádem 
ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.3. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z 
Účastníků dohody obdrží po jednom.

6.4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všech Účastníků dohody.

6.5. Tato Dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Účastníky 
dohody na téže listině.

6.6. Účastníci dohody prohlašují, že si tuto Dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem, a na důkaz
toho připojují své podpisy.

Příloha: Rozpočet

V Praze dne
ARMADA SP,

ttnlrm totmlmch 
Bokskm 

faarova 60,1709Í
K: MWH, ttb m i

Centrum sociálních služeb Bo
(Poskytovatel)

V Praze dne

Centrum sociaimc
(Příjemce)

b... Centrum socáfci:ch .. . i >., i.
JltttíM 3769/2. 141 00 Praha 4 'zúhciú3
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Srdce Bohu, 
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Armáda spásy v České republice, z. s. 
Centrum sociálních služeb B. Bureše 
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7 
Česká republika

ředitelka: Mgr. Lenka Sadilová
t: +420 220 184 005
e: lenka sadilova@czh.salvationarmv.orQ
http://www.armadaspasy.cz

Vyčíslení měsíčních nákladů na Michle II - zimní krizové ubytování období od 1.12.2019 do 31. 3.2020
Náklady jsou počítané v souhrnu 4 měsíců a v maximální 
výši, pak jsou zprůměrované na 1 měsíc

Položka částka poznámka
spotřeba potravin 80 000 Kč čaj, chleba, máslo
kancelářské potřeby 8 000 Kč tonery, papíry, drobné kancelářské potřeby
spotřeba drogerie 50 000 Kč desinfekce, hyg. prostředky, mýdla, toal. papír, papírové ručníky
spotřeba zdravotnického materiálu 40 000 Kč drobné zdrav, nástroje, obvazy, peroxid, náplasti, masti na rány**
materiál na drobné opravy 20 000 Kč výměna sprchových hlavic, záchodová prkýnka, vodovodní baterie, žárovky
materiálové náklady celkem 198 000 Kč
várnice na čaj 14 000 Kč 2 x 30 L
mikrovlnná trouba 2 000 Kč 1 ks
varný barel 7 000 Kč 2 ks
plastový program 20 400 Kč
rychlovarná konvice 3 200 Kč
náhradní oblečení pro klienty 56 000 Kč
deky 200 000 Kč 1500 ks
PC + internet 3 000 Kč
technické zajištění 305 600 Kč

mzdové náklady vč. odvodů zaměstnavatele 1 138 862 Kč 6 úvazků PvSS noční směna; Koordinátor Vackova; DPP zdravotní sestra, DPP 
dovolená, nemoc, stravenky

osobní náklady celkem 1 138 862 Kč (486 497,- Kč fakturuje zvlášť Charita, zbytek AS)

režie 12% z nákladů 197 095 Kč (náklady na správu a administraci projektu, personalistika, metodické vedení)

celkové náklady za projekt za období 1 839 557 Kč
DPH 15 % 275 934 Kč
Náklady za měsíc (poměrově) 528 873 Kč
celkem za období 4 měsíce 2 115 491 Kč

mailto:lenka_sadilova@czh.salvationarmv.orQ
http://www.armadaspasy.cz
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Armáda spásy v České republice, z. s. 
Centrum sociálních služeb B. Bureše 
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7 
Česká republika

ředitelka: Mgr. Lenka Sadilová
t: +420 220 184 005
e: lenka sadilova@czh.salvationarmv.org
http://www.armadaspasy.cz

Personální obsazení noclehárny:

Z bezpečnostních důvodů kvůli velkému počtu lůžek, nízkoprahovosti služby a rozložení objektu noclehárny počítáme s obsazeností 3 lidé na
12hodinnovou noční směnu.

• 6 PvSS - noční směna - pracovní smlouva na plný úvazek (3xArmáda spásy + 3xArcidiecézní Charita Praha)
• DPP zdravotní sestra - cca. 3x týdně
• DPP Koodinátor
• DPP za nemoc/dovolenou

Popis služby:

každý klient při příchodu na noclehárnu obdrží 2 namazané krajíce chleba a teplý čaj (případně další potraviny ze zdrojů AS/Charita) 
cca. 3x týdně kvalifikovaná zdravotní sestra nebo dobrovolníci AS z řad studentů medicíny budou k dispozici klientům (ošetření drobných 
ran, distribuce obvazů, léků, opatření proti výskytu svrabu a vší, edukace klientů, poradenství,...)
při první návštěvě noclehárny obdrží klient deku, kterou si bude nosit sebou a při dalších noclezích využije, další dostane v případě ztráty

v • V /ci zašpiněni 
každý den provedou úklid noclehárny klienti
drobnou údržbu provede Armáda spásy, resp. Arcidiecézní Charita Praha, větší technické problémy řeší CSS Praha

mailto:lenka_sadilova@czh.salvationarmv.org
http://www.armadaspasy.cz
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Armáda spásy v České republice, z. s. 
Centrum sociálních služeb B. Bureše 
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7 
Česká republika

ředitelka: Mgr. Lenka Sadilová
t: +420 220 184 005
e: lenka sadilova@czh.salvationarmv.orQ
http://www.armadaspasy.cz

Vyčíslení nákladů na mobilní noční terénní program období od 1. 12. 2019 do 31.3. 2020

Vyčíslení měsíčních nákladů na mobilní noční terénní program
Nákladová položka Částka Poznámka

Mzdové náklady vč. odvodů zaměstnavatele 220 000 Kč
4 úvazky terénních pracovníků; DPP koordinátor (200 Kč/hod) a DDP 
Pzástup za HPP (150 Kč/hod)

Telefon 500 Kč
Materiální pomoc - oblečení 5000 Kč Teplé ponožky, boty, rukavice, šály, bundy
Zdravotnický materiál 2 000 Kč obvazový materiál, desinfekce...
Spotřeba pohonných hmot 12 500 Kč průměrně najeto 3000 km/měsíc
Čisticí prostředky a ostatní spotřební materiál 1 000 Kč prací práše, mýdlo, šampón
Potraviny 2000 Kč čaj, káva...
Spotřeba ochranných a pracovních pomůcek 1 500 Kč jednorázové rukavice
zapůjčení automobilu Renault Trafic - Passenger pro převoz 
osob 17 550 Kč finanční leasing vozu
Režie 12% z nákladů 31 446 Kč náklady na správu mzdová účetní, personalistika, IT apod.
Celkem za měsíc 293 496 Kč
DPH 21% 61 634 Kč
Celkem za měsíc včetně DPH
Náklady celkem za období 4 měsíce

355 130 Kč 
1 420 521 Kč

mailto:lenka_sadilova@czh.salvationarmv.orQ
http://www.armadaspasy.cz
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Armáda spásy v České republice, z. s. 
Centrum sociálních služeb B. Bureše 
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7 
Česká republika

ředitelka: Mgr. Lenka Sadilová
t: +420 220 184 005
e: lenka sadilova@czh.salvationarmv.org
http://www.armadaspasy.cz

Vyčíslení měsíčních nákladů na rozšíření provozní doby NDC pro klienty období od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020

Nákladová položka Částka Poznámka

Mzdové náklady vč. odvodů zaměstnavatele 80 000 Kč posílení týmu o 2 DPP
Čisticí prostředky a ostatní spotřební materiál 4 000 Kč toaletní papír, savo, prostředky na podlahu
Energie 2 000 Kč voda, elektřina, plyn
Potraviny 2 000 Kč čaj, cukr
Spotřeba ochranných a pracovních pomůcek 500 Kč jednorázové rukavice
Režie 12% z nákladů 10 620 Kč náklady na správu mzdová účetní, personalistika, IT apod.
Celkové náklady 90120 Kč
DPH 21% 20 815 Kč
Celkem za měsíc
Celkem za období 4 měsíce s DPH

119 935 Kč 
479 741 Kč

Kalkulace na provoz centra v nočních hodinách v zimním období na 1 den

Nákladová položka Částka Poznámka
Mzdové náklady 5 400 Kč posílení současného stavu zaměstnanců na středisku v nočních hodinách (2 pracovníky). Zaměstnání na DPP.
ostatní spotřební materiál 1 000 Kč Čisticí prostředky a ostatní spotřební materiál
Potraviny 500 Kč chleba, máslo, čaj (50 osob)

Režie 12% z nákladů 816 Kč náklady na správu mzdová účetní, personalistika, IT apod.
Celkové náklady 7 616 Kč
DPH 21% 1 599 Kč
Celkem za 1 den 9 215 Kč |

mailto:dilova@czh.salvationarmv.org
http://www.armadaspasy.cz
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