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Dodatek č.1 

Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu 

(dále jen „Pověření") 

Název organizace: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Statutární orgán: Mgr. Jakub Čihák 

v souladu s bodem 5.2. Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
uzavřeného dne 29. 12. 2016 a usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/13 ze dne 14. 9. 

2017 mění bod 3.1. tohoto pověření takto: 

3.1. Hl. m. Praha tímto Poskytovatele pověřuje za dále stanovených podmínek poskytováním 
Služby jako služby obecného hospodářského zájmu, a to 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), Úř. 
Věst. L 7/5, 11. 1. 2012 (dále jen ,,Rozhodnutí Komise"). 

Poskytovatel je pověřen k poskytování Služby na území hl. m. Prahy od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2018. 

V Praze dne /,/. /f'. ~,{!-

za hl. m. Prahu za poskytovatele 

R:MOSTY, z.s. 
ICO: 67776779 
Blahoslavova 4 

130 00 PRAHA 3 
sociólní služby a vzdělávání 

'A'WW.r-mosty.cz 



Příloha č. ~ 

Název organizace: R - Mosty, z.s. 

Definice rozsahu Služby: 

Druh sociální služby: 
nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

Název sociální služby: 
Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 

Identifikátor: 6132617 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 
Převažující cílová skupina: ohrožené společensky nežádoucími 

jevy 

Kapacita dle schválené sítě (počet 

lůžek, počet přepočtených úvazků, ÚV 4 
počet hodin) 



Příloha č. 2.. 
Název organizace: R-Mosty, z.s. 

Def"mice rozsahu Služby: 

Druh sociální služby: 

Název sociální služby: 

Identifikátor: 

Převažující cílová skupina: 

Kapacita dle schválené sítě (počet 

lůžek, počet přepočtených úvazků, 

počet hodin) 

odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství 

7394256 

osoby v krizi 

ÚV 3 

/ 

/ 
/ 



ov~I\OVACf DOLOŽKA PRO VIDIMACI 
Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 3 
poř.č. vidimace 30/Jl/2018 
tato úplná kopie obsahující 4 strany 
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena, 
a tato listina je prvopisem obsahujícím 4 strany. 
Listina, z níž je vldimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný 
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listl 

V Praze 3 dne 8.1.2018 Vidimaci provedl/a




