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Smlouva o poskytnutí dotace

uzavře-ná v souladu se zákonem č. 2503000 Sb., oroZpočtových pravidlech územních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů; zákonem č. 89/2012 Sb. fNOZíř

mezi smluvními stranami:

1. MěstskáčástPraha 13

se sídlem: Sluneční náměstí 2580f13„ 158 00 Praha 5

zastoupená: Ing. Pavlem Jarošem, zástupcem starosty

IČ: 00241687

číslo účtu:

(dále jen „poskytovatel “)

a

2. Proxima Sociale o.p.s.

se sídlem: Rakovského 313812, Praha 4 - Modřany, 143 00

oprávněny zástupce: Ivo Kačaba

právní forma: obecně prospěšná společnost

zaps. u Městského soudu v Praze dne 12. 12. 2013 pod č. j. oddíl O, vložka 1238

lČ:49625624

bankovní s o'ení:

číslo wm:

(dálejen ,.přtjemce)

[.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace příjemci na základě žádosti předložené

vDotačnírn řízení Městské části Praha 13 voblasti sociálních služeb pro rok 2017 a

usnesení ZMČ č. UZ 024612017 ze dne 12. 4. 2017 za účelem úhrady provozních a

personálních nákladů spojených s realizací sociální služby - terénní programy (3. reg

3766912 vrámci projektu Terénní programy v Praze 13 a to ve výši 70.000,- Kč na

období 1. 1. 2017 — 31. 12. 2017. Tuto dotaci poukáže poskytovatel na účet pnjemce

uvedeného vzáhlavi smlouvy do 15 dnů po podpisu této smlouvy. Podmínkou dotace je

řádně čerpání finančních prostředků dle předložené žádosti a této smlouvy.

ll.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příjemce dotace se zavazuje využít Hnenční příspěvek pouze k účelu sjednanému touto

smlouvou.

2. Do data 18. 12. 2017 je příjemce povinen předložit poskytovateli na předepsaném

íhnrtuláří písemnou informaci o použití dotace současně s vyúčtováním Vyúčtování

dotace musí být v souladu se „Závaznými pokyny pro správné vyúčtování dotaci

v sociální oblasti pro rok 2017“, které byly schváleny usnesením RMC č. UR 013012017

ze dne 3. 4. 2017.
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3. Poskytnutou dotaci se zavazuje příjemce dotace vést odděleně vúčetní evidenci dle

platných právních předpisů.

4. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup

právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,

bankovní spojení, sídla či adresy. Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona

č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli inlbrmaci o přeměně společnosti, jejíž

součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna

schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických osob je přýemce

povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí

příslušného orgánu

5. Při porušení některého ze závazků podle tohoto článku se příjemce zavazuje vrátit

poskytovateli na výše uvedené číslo účtu dotaci do 30 dnů po písemném upozornění

pOSkytovatelem o porušení závazku.

6. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli na číslo účtu poskytovatele nevyčerpanou

dotaci do 30 dnů od jejího úplného vyúčtování.

?. Poskytovatel má právo kontroly dle platných právních předpisů, zda je poskytnutá dotace

využita v souladu s účelem, na který je určena.

8. Poskytnutí íinančmho příspěvku je vázáno na splnění této rozvažovací podmínky ve

smyslu 53 548 odst. 2 Občanského zákoníku: Neprokáže—li příjemce formou vyúčtování,

splňujíciho podmínky uvedené v „Závazných pokynech pro správné vyúčtování dotací v

sociáhtí oblasti pro rok 201?“, Že íinančni příspěvek použil vsouladu spodminkami této

smlouvy, jedná se o bezdůvodné obohacení na jeho straně ve smyslu 5 2991, odst. 2

Občanského zákoníku a příjemce je povinen majetkový prospěch ve Éi poskytnutého

ňnančního příspěvku na základy zaslané výzvy, do 15-ti dnů po jejím doručení vrátit na

účet MČ Prahy 13, nebo složit na pokladně ÚMČ v hotovosti.

111.

Ostatní ujednání

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou se řídí

platnými právními předpisy.

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze tbmtou písemného dodatku

k ní, podepsaného oběma stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalšich

podmínek.

4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech originálech, příjemce a poskytovatel obdrží po dvou

vyhotoveních.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

6. Smlouva je uzavřena na základě usnesení ZMČ č. UZ 0246/2017 ze dne 12.4. 2017.

?. Tato smlouva má charakter veřejnoprávní smlouvy.

8. Poskytovatel se poskytnutím dotace na základě této smlouvy spolupodílí na financování

nákladů nezbytných k zajištění dostupnosti poskytování příslušné sociální služby

vrozsahu základních činnosti podle zákona č. 10812006 Sb., o sociálních službách, ve

znění pozdějších předpisů. Podpořená činnost příjemce coby registrovaného poskytovatele

sociálních služeb zařazených do krajské sítě je kvalilikována jako služba obecného

hospodářského zájmu podle přímo použitelných předpisů EU o veřejné podpoře.

9. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby účelová dotace byla čerpána v souladu

s„Rozhodnutím Komise EU ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o

ňmgování Evropské unie na státní podporu ve fomtě vyrovnávací platby za závazek

2



veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb

obecného hospodářského zájmu 201212UEU“ adle podminek této smlouvy.

10. Poskytovatel touto smlouvou přistupuje k Pověření k poskytování služby obecného

hospodářského zájmu, vydanému příjemci Hlavním městem Praha dne 29. 12. 2016 stím,

že poskytnutá dotace na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací

platby laaaené příjemci vsouladu s Rozhodnutím Komise o použití čL 106 odst. 2

Smlouvy o ůmgování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za

závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb

obecného hospodářského zájmu (2012f2leU, Úř. věst. L ?, 11. 1. 2012) a které je

nedílnou součástí této smlouvy (viz. příloha).

Příloha: Pověření kposkytování služby obecného hospodářského zájmu

V Prazedne

poskytovatel přýemce
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