
Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů; zákonem č. 89/2012 Sb. /NOZ/

mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 
zastoupená: Ing. Pavlem Jarošem, místostarostou 
IČ: 00241687 
DIČ: CZ00241687 
bankovní sr
číslo účtu: 
(dále jen „pos,

a

2. Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.
se sídlem: Karolíny Světlé 286/18, Praha 1, 110 00
oprávněný zástupce: Mgr. et Mgr. Nora Staňková - na základě plné moci
právní forma: obecně prospěšná společnost
zaps, u Městského soudu v Praze dne 16. 12. 1998 pod č. j. oddíl O. vložka 72
IC:25721259 
bankovní spojení: | 
číslo účtu: I 
(dále jen „příjemce)

I.
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace příjemci na základě žádosti předložené 
v Dotačním řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 
2018 (Program A) a usnesení ZMČ č. UZ 0381/2018 ze dne 19. 9. 2018 za účelem úhrady 
provozních a personálních nákladů spojených s realizací sociální služby - odborné 
sociální poradenství č. reg. 2840312 v rámci projektu Integrace rodiny, Ambulantní 
léčba, Centrum pro rodinu, a to v souhrnné výši 90.000,- Kč,- Kč na období 1. 1. 2018 
- 31. 12. 2020. Tuto dotaci poukáže poskytovatel na účet příjemce uvedeného v záhlaví 
smlouvy následujícím způsobem:

- 1. platba ve výši 30.000.- Kč do 15 dnů po podpisu této smlouvy,
- 2. platba ve výši 30.000.- Kč do 30. 4. 2019,
- 3. platba ve výši 30.000.- Kč do 30. 4. 2020.

Podmínkou dotace je řádné čerpání finančních prostředků dle předložené žádosti a této 
smlouvy.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příjemce dotace se zavazuje využít finanční příspěvek pouze k účelu sjednanému touto 
smlouvou.
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2. Do data 15. 1. 2019 je příjemce povinen předložit poskytovateli na předepsaném 
formuláři písemnou informaci o použití dotace současně s vyúčtováním za rok 2018. 
Vyúčtování dotace musí být v souladu se „Závaznými pokyny pro správné vyúčtování 
dotací v sociální oblasti pro rok 2018“, které byly schváleny usnesením RMČ č. UR 
0353/2018 ze dne 27. 8. 2018. Vyúčtování dotace za rok 2019 je poskytovatel povinen 
učinit obdobným způsobem k datu 15.1. 2020 a za rok 2020 k datu 15.1.2021.

3. Poskytnutou dotaci se zavazuje příjemce dotace vést odděleně v účetní 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 informaci 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 příjemce 
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.

7. Poskytovatel má právo kontroly dle platných právních předpisů, zdaje poskytnutá dotace 
využita v souladu s účelem, na který je určena.

8. Poskytnutí finančního příspěvku je vázáno na splnění této rozvazovací podmínky ve 
smyslu § 548 odst. 2 Občanského zákoníku: Neprokáže-li příjemce formou vyúčtování, 
splňujícího podmínky uvedené v „Závazných pokynech pro správné vyúčtování dotací 
v sociální oblasti pro rok 2018“, že finanční příspěvek použil v souladu s podmínkami 
této smlouvy, jedná se o bezdůvodné obohacení na jeho straně ve smyslu § 2991, odst. 
2 Občanského zákoníku a příjemce je povinen majetkový prospěch ve výši poskytnutého 
finančního 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.

III.
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 formou písemného dodatku 
k ní, podepsaného oběma stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

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

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smlouvaje uzavřena na základě usnesení ZMČ č. UZ 0381/2018 ze dne 19. 9. 2018.
7. 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
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v rozsahu základních činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. Podpořená činnost příjemce coby registrovaného 
poskytovatele sociálních služeb zařazených do krajské sítě je kvalifikována 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 fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU“ a dle podmínek této smlouvy.

10. Poskytovatel touto smlouvou přistupuje k Pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu, vydanému příjemci llavním městem Praha dne 29. 12. 2016 s tím, 
že poskytnutá dotace na základě této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací 
platby hrazené příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012) a které je 
nedílnou součástí této smlouvy (viz příloha).

Přílohy: Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu
VD , 03,10.2018V Praze dne............. .................
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NÍ2K0PRAH0VÉ STŘEDISKO 
DROP IN, O.P.S.

Karolíny Světlé 18 
110 00 Praha 1

telefax: 222 221431 
tel.: 222 221 124

www.dropin.cz

V Praze 28.5.2018

*

Be. Petr Syrový 
Úřad MČ Praha 13 
Odbor sociální péče
Oddělení prwenoea rozvcjesodálních služeb 
Sluneční náměstí 2580/13 
Praha 13 Stodůlky 
158 00

Věc: Plná moc—Mgr. et Mgr. Nora Staňková

Tímto uděluji Mgr. et Mgr. Noře Staňkové, projektové manažerce organizace 
Drop in, o.p.s„
143 00, pnou moc ve věd zastupování organizace Drop In, o.p.s., v jednání 
s MČ Praha 13 ohledně dotačních prostředků pro organizaa Drop In, o.p.s. pro 
rok 2018, včetně podpisu veškerých dokumentů týkajících se dotačních žádostí, 
veškerých smluv a souvisq itích dokumentu.

MUDr. Jří Presl ťl1 
ředitel a statutární zástupce
Střecfiska prevence a ^éčby drogových závislostí Drop In, o.p_s.

http://www.dropin.cz


. Příloha č.

věření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu
(dále jen „Pověření”)

Hlavní město Praha při plnění svých povinností vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Z55*‘), tímto pověřuje dále 
uvedeného poskytovatele k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského 
zájmu podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o veřejné podpoře.

1. Pověřený poskytovatel
Název organizace: Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.
Sídlo: Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1
IČO: 25721259
DIČ:
Statutární orgán: PhDr. Ivan Douda 
(dále jen „Poskytovatel!“)

je oprávněným poskytovatelem sociálních služeb vedeným v registru poskytovatelů sociálních 
služeb dle § 78 a násl. ZSS.

2. Předmět Pověření

2.1. Předmětem Pověření je tato sociální služba:
Druh služby: odborné sociální poradenství 
Registrační číslo služby: 2840312
Rozsah služby (viz příloha č. 1 k tomuto Pověření)
(dále jen ,ýSlužbatl).

2.2. Požadavek na poskytování Služby v rozsahu Pověření je v souladu s aktualizovanou Základní 
sítí sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hl. m. Prahy schválenou usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2193 ze dne 15. 12. 2016, která je přílohou Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2016 - 2018.

3. Pověření k poskytování Služby

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 „RozhodnutiKomise1').



Poskytovatel je pověřen k poskytování Služby na území hl. m. Prahy na dobu 1 roku, a to 
súčinností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. V případě, že Poskytovatel bude rozhodnutím 
Zastupitelstva hl. m. Prahy zařazen do základní sítě sociálních služeb hl. m. Prahy i pro další 
období, může být doba trvání tohoto Pověření prodloužena způsobem uvedeným v článku 5.2. 
tohoto Pověření.

4. Právní postavení Poskytovatele

4.1. Toto Pověření zakládá Poskytovateli právo na poskytování Služby, jejíž obsah a rozsah jsou 
vymezeny v tomto Pověření, v rámci Základní sítě sociálních služeb podle organizací a kapacit 
na území hl. m. Prahy.

4.2. Hl. m. Praha tímto Pověřením neuděluje Poskytovateli žádné výhradní nebo zvláštní právo ve 
smyslu čl. 4 písm. c) Rozhodnutí Komise.

Pověření samo o sobě nezakládá právní nárok Poskytovatele na veřejné financování 
poskytování Služby; představuje však závazek hl. m. Prahy, případně dalších osob 
specifikovaných v článku 6.4. jako Zadavatelé, zajišťovat poskytování Služby v rozsahu 
Pověření prostřednictvím Poskytovatele, a to za předpokladu, že Poskytovatel splní podmínky 
stanovené pravidly platnými pro financování Služby z jednotlivých veřejných finančních 
zdrojů.

5. Změny a předčasné ukončení Pověření

5.1. V případě, že Poskytovatel získá nárok na finanční podporu Služby z veřejných rozpočtů 
v rozsahu přesahujícím vymezení Služby podle článku 2.1. nebo přesahujícím dobu trvání 
Pověření podle článku 3.2., hl. m. Praha posoudí soulad změny rozsahu Služby resp. doby její 
finanční podpory s potřebami Základní sítě sociálních služeb podle organizací a kapacit na 
území hl. m. Prahy; v kladném případě promítne tuto změnu do obsahu a doby trvání Pověření 
a případně stanoví další podmínky Služby. Obdobně jako v předchozí větě bude hl. m. Praha 
postupovat, pokud bude Poskytovatel usilovat o získání finanční podpory na Službu v rozsahu 
přesahujícím vymezení Služby podle článku 2.1. nebo přesahujícím dobu trvání Pověření podle 
článku 3.2. z veřejných rozpočtů a příslušná žádost bude podmíněna potřebou změny Pověření.

5.2. Změny Pověření budou realizovány formou písemných dodatků.

5.3. V případě, že Poskytovatel nebude plnit řádně povinnosti při poskytování Služby (zejména 
nebude naplňovat některé ze základních kritérií či základních předpokladů jako podmínek 
zařazení do Základní sítě sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hl. m. Prahy) a 
povinnosti vyplývající pro něj z tohoto Pověření a nezjedná dostatečnou nápravu ani 
v přiměřené lhůtě stanovené ze strany hl. m. Prahy, může být platnost Pověření ukončena i před 
uplynutím stanovené doby a to písemným oznámením doručeným Poskytovateli hl. m. Prahou.



/

5.4. V případě, že Poskytovatel v průběhu doby trvání Pověření ztratí oprávnění k poskytování 
Služby podle ZSS v celém rozsahu, pozbývá toto Pověření platnosti.

6. Vyrovnávací platba

6.1. Financování Služby může být v souladu s tímto Pověřením zajištěno formou vyrovnávací 
platby na základě Rozhodnutí Komise.

6.2. Vyrovnávací platba představuje celkovou výši prostředků z veřejných rozpočtů, která 
nepřesáhne rozsah nezbytný k pokrytí čistých nákladů vynaložených k řádnému zajištění 
poskytování Služby v souladu s Pověřením.

6.3. Náklady pro účely výpočtu čistých nákladů a vyrovnávací platby jsou kalkulovány na bázi: 
kapacitní jednotka x cenová hladina upravená o kritéria pro posouzení sociální služby.

6.4. Podle ZSS je financování sociálních služeb koncipováno jako vícezdrojové, a to z prostředků 
státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků (zejména hl. m. Prahy a 
jednotlivých městských částí), jakož i dalších zdrojů. Z tohoto důvodu je vyrovnávací platba 
Poskytovateli hrazena zpravidla z více zdrojů (v jednotlivých dílčích částech), a to na základě 
smluv či jiných právních jednání uskutečněných mezi Poskytovatelem a osobou, která

• vyrovnávací platbu resp. její dílčí část poskytuje (dále jen ,^adavatelu).

6.5. Právní jednání podle článku 6.4. představují nedílnou součást jednotného Pověření na základě 
Rozhodnutí Komise, přičemž Poskytovatel je povinen v nich uvést zejména:

(i) vymezení konkrétního právního vztahu mezi Poskytovatelem a Zadavatelem 
v závislosti na zdroji vyrovnávací platby a způsobu financování (veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace, darovací smlouva apod.);

(ii) odkaz na toto Pověření (přistoupení k Pověření);
(iii) konkrétní výši vyrovnávací platby resp. její příslušné dílčí části, a vymezení 

způsobilých nákladů, k jejichž pokrytí je určena;
(iv) způsob provádění monitoringu a kontrol;
(v) vymezení práv a povinností Poskytovatele v souvislosti s poskytováním Služby;
(vi) případné další podmínky poskytování Služby apod.

7. Nadměrné vyrovnání

7.1. Za účelem zajištění dodržení podmínek Pověření a zamezení nadměrnému financování Služby 
je Poskytovatel povinen neprodleně informovat hl. m. Prahu o všech finančních prostředcích,



které má obdržet resp. obdržel od jiných Zadavatelů a dalších osob v souvislosti s financováním 
Služby.

7.2. Za nadměrné vyrovnání se považuje část vyrovnávací platby, která převyšuje částku stanovenou 
na základě kalkulace dle článku 6.

7.3. V případě, že Poskytovatel obdrží nadměrné vyrovnání, je povinen nadměrně vyplacenou 
částku vrátit do veřejného rozpočtu.

8. Prohlášení Poskytovatele

8.1. Poskytovatel prohlašuje, že plně porozuměl účelu a obsahu Pověření a že mu není známa žádná 
okolnost, která by bránila v jeho řádném plnění povinností v souvislosti s tímto Pověřením.

8.2. Poskytovatel akceptuje toto Pověření a závazek služby obecného hospodářského zájmu 
v rozsahu Pověření přijímá.

V Praze dne 29. 12. 2016

za Poskytovatele



Příloha č. 1

Definice rozsahu Služby:

Druh sociální služby: odborné sociální poradenství
í

Název sociální služby:

Integrace rodiny - Centrum pro rodinu, 
Ambulantní léčba

Identifikátor: 2840312

Převažující cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách

Kapacita dle schválené Základní sítě 
sociálních služeb podle organizací a 
kapacit na území hl. m. Prahy (počet 
lůžek, počet přepočtených úvazků, 
počet hodin)
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Dodatek č. 1
ověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu

(dále jen „Pověření")

Hlavní město Praha a pověřený poskytovatel:
Název organizace: Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.
Sídlo: Karoliny Světlé 286/18,110 00 Praha 1 '
IČO: 25721259
DIČ:

Statutární orgán: MUDr. Jiří Presl

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. 
Vest. L 7/5, 11. 1.2012 (dále jen JRozhoinutíKomise").

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

V Praze dne

za hl. m. Prahu za poskytovatele



Příloha č. 'í

Název organizace: Středisko prevence a léčby drogových závislosti- DROP IN, 
o.p.s.

i*.Definice rozsahu Služby:
^ , t" • *’ «."r \ *v'

Di*uh sociální služby:

,
- i

odborné sociální poradenství

Název sociální služby:*
Integrace rodiny - Centrum pro 
rodinu, Ambulantní léčba

Identifikátor: 2840312

.

Převažující cílová skupina: osoby ohrozené závislostí nebo závislé 
na návykových látkách

Kapacita dle schválené sítě (počet 
lůžek, počet přepočtených úvazků, 
počet hodin)
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Středisko prevence a léčby drogových závislostí -
___________ DROP IŇ, o.p.s*

Věc :
udělení plné moci pro Ing.Hřebíka za mé zastoupení ve věci podpisu „Pověření 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro rok 2018“
od Magistrátu hl. města Prahy

Já. MUDr. Jiří Presl.||^|^|^^J ředitel a statutární zástupce organizace: Středisko 
prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s., IČ : 25721259 tímto

uděluji plnou moc

Ing. Lumíru Hřebíkoví, k mému zastoupení ve podpisu „Pověření
k poskytování služby obecneh^ospodarekeh^ajmu pro rok 2018“ od Magistrátu hl. města 
Prahy

S udělenou plnou mocí souhlasím

K> £,K ■' vf; "jO

Adresa:
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1 
Telefon/fax : 22221431 
IČ :25721259


