DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU
LIBERECKÉHO KRAJE Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

č. OLP/530/2017
schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 31. 01. 2017, usnesením č. 17/17/ZK

Liberecký kraj
se sídlem
zastoupený

: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
: Martinem Půtou, hejtmanem
na základě plné moci Mgr. Pavlem Svobodou, náměstkem hejtmana,
řízení resortu sociálních věcí
IČ
: 70891508
DIČ
: CZ70891508
bankovní spojení
: Komerční banka a.s.
číslo účtu
: 19-7964240297/0100
(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné
a
Rytmus Liberec, o. p. s.
se sídlem
zastoupena
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
(dále jen „příjemce“)
na straně druhé

: Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
: Ing. Antónií Dechťarovou, ředitelkou
: 27322793
: CZ27322793
: Komerční banka, a. s.
: 43-407480237/0100

Úvodní ustanovení
1. Poskytovatel uzavřel s příjemcem SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE NA
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU
LIBERECKÉHO KRAJE Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ č. OLP/530/2017, která byla uzavřena dne 23. 03. 2017, na
základě usnesení č. 17/17/ZK.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna výše celkové neinvestiční alokace, kterou lze použít
výhradně na provoz základních činností organizace, tj. na úhradu nákladů souvisejících
s poskytováním základních činností veřejné služby.
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I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 2 smlouvy ve znění:
„Dotace se pro rok 2017 poskytuje max. do výše 2.452.000 Kč (slovy: dva miliony čtyři
sta padesát dva tisíce korun). Z této částky je minimálně 30% určeno na platy, mzdy a
jejich navýšení.“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„Dotace se pro rok 2017 poskytuje max. do výše 3.274.000 Kč (slovy: tři miliony dvě
stě sedmdesát čtyři tisíce korun). Z této částky je minimálně 30% určeno na platy, mzdy
a jejich navýšení.“

3. Článek III. odst. 3 smlouvy ve znění:
„Dotace je poskytnuta na níže uvedenou sociální službu dle zákona o sociálních službách,
pod čísly registrace:
Sociální služba
Sociální rehabilitace - číslo registrace 2527518

Částka v Kč
2. 452. 000

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„Dotace je poskytnuta na níže uvedenou sociální službu dle zákona o sociálních
službách, pod čísly registrace:
Sociální služba
Sociální rehabilitace - číslo registrace 2527518

Částka v Kč
3.274.000

3. Článek III. odst. 6 smlouvy ve znění:
„Finanční podpora bude poskytnuta příjemci ve dvou splátkách, na č. bankovního účtu
uvedeného v žádosti o dotaci. První splátka ve výši 60% bude poskytnuta v termínu do
15. 4. 2017, druhá ve výši 40% do 15. 7. 2017“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„Původní finanční podpora byla poskytnuta příjemci ve dvou splátkách, na
č. bankovního účtu uvedeného v žádosti o dotaci. První splátka ve výši 60% byla
poskytnuta v termínu do 15. 4. 2017, druhá ve výši 40% do 15. 7. 2017. Finanční
částka, která mění celkovou alokaci, bude poskytnuta příjemci v termínu do
31. 08. 2017.“
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II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel
a jedno vyhotovení obdržení příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH, včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší,
zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na
základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby
tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že bude
zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem,
a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před
tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem dodatku.
6. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 27. 06. 2017,
usnesením č. 257/17/ZK.

V Liberci dne

V Liberci dne

Poskytovatel:

Příjemce:

…………………………………….

………………………………………

Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana

Statutární zástupce poskytovatele
sociálních služeb
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