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DODATEK Č.2
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

č. OLP/19/2016
Smluvní strany:
Liberecký kraj
se sídlem
: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
zastoupený
: Martinem Půtou, hejtmanem
IČ
: 70891508
DIČ
: CZ70891508
bankovní spojení
: Komerční banka a.s.
číslo účtu
: 19-7964000277/0100
(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné
a
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
se sídlem
: Velké Hamry 600, 468 45
zastoupená
: Mgr. Čestmírem Skrbkem, ředitelem
IČ
: 71220003
bankovní spojení
: Komerční banka a.s.
číslo účtu
: 78-6239480277/0100
(dále jen „příjemce“)
na straně druhé

I. Předmět dodatku
1.

Poskytovatel uzavřel s příjemcem SMLOUVU O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ
PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU
č. OLP/19/2016, která byla uzavřena dne 27. 1. 2016, na základě Pověření ze dne
1. 2. 2013.

2.

Předmětem tohoto dodatku je změna výše vyrovnávací platby poskytnuté příjemci pro
rok 2016.

3.

Vyrovnávací platbou se rozumí platba poskytnutá z rozpočtu poskytovatele. Výše
vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady a výnosy, které příjemci
prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním veřejné služby v souladu
s Pověřením. Poskytnuté finanční prostředky lze použít pouze v hlavní činnosti
organizace na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním veřejné služby.

4.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě č. OLP/19/2016 se mění článek III. Odst. 2 takto:
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Vyrovnávací platba pro rok 2016 se poskytuje max. do výše 6.460.000,00 Kč slovy:
Šestmiliionůčtyřistatšedesátisíckorun a byla odsouhlasena Radou Libereckého kraje dne
4. 10. 2016 usnesením č. 1672 /16/RK.
V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je vyrovnávací platba stanovena
v členění na závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkové organizace:

5.

- Provozní příspěvek na rok 2016 ve výši
V tom: na odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele
a na provoz

6 460 000,00 Kč
1 850 276,00 Kč
4 609 724,00 Kč

- Odvod z fondu investic organizace na rok 2016 ve výši

1 011 793,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení
1.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Dodatek ke smlouvě musí být nejprve podepsán příjemcem a následně poskytovatelem.

2.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou Libereckého kraje dne 15. 11. 2016, usnesením
č. 1852/16/RK.

V Liberci dne

V Liberci dne:

Poskytovatel:

Příjemce:

…………………………………….

………………………………………

Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje

Mgr. Čestmír Skrbek
ředitel zařízení Domov důchodců Velké
Hamry, příspěvková organizace
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