
DODATEK č. 3

ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 035571/16/OSV

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj
zastoupený: Mgr. Markem Šlapalem, náměstkem hejtmana Jihomoravského

kraje, na základě pověření č. j. JMK 6142/2017 ze dne 12.l.2017
sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337, je plátce DPH
kontaktní osoba: Ing. Eva Földešiová, Ing. Kateřina Adamcová, Ing. Petra Metálová,

Bc. Alena Fialová
tel.: 541 652 204, 541 652 163, 541 652 226, 541 652 121
fax: 541 651 129
e-mail: foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz

adamcova.katerina@kr-jihomoravsky.cz
metalova.petra@kr-jihomoravsky.cz
fialova.alena@kr-jihomoravsky.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
účet: 35-4662750247/0100

(dále také „poskytovatel“)

a

2. Domov u zámku, z.s.
zapsaný: v příslušném rejstříku
zastoupený: Ing. Pavlem Herajtem, členem výboru
sídlo: Chvalkovice na Hané 1, 683 23 Ivanovice na Hané
IČ: 22834524
DIČ: -
tel.:
e-mail:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 3713627309/0800
je/není plátce DPH: není

(dále jen „příjemce“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“):

Článek I.
Změna Dodatku č. 1

1. Tímto Dodatkem se mění článek I. Dodatku č. 1 tak, že nově zní:

I.
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1. Článek II. odst. 2 smlouvy se mění tak, že se doplňuje o následující text: 

 
Dále se příjemci poskytuje formou dofinancování účelová finanční podpora v celkové výši 
71 100 Kč (slovy: sedmdesátjednatisícjednosto korun českých). 

 
2. Článek II. odst. 3 smlouvy se mění tak, že se doplňuje o následující text:  

 
Příjemci se formou dofinancování poskytuje účelová finanční podpora v rozsahu uvedeném 
níže v tabulce a je účelově určena k úhradě uznatelných nákladů uvedených sociálních 
služeb: 

 

Druh služby Název služby 
Identifikátor 

služby 

Výše finanční podpory dle 
§ 101a zákona o sociálních 

službách 

domovy pro seniory Domov pro seniory 3936340 
71 100 Kč na platy, mzdy a 
jejich navýšení 

 
2. Ostatní ujednání Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn. 

 
 

Článek II.  
Změna Dodatku č. 2 

 
1. Tímto Dodatkem se mění článek I. Dodatku č. 2 tak, že nově zní:  

 
I. 

 
1. Článek II. odst. 2 smlouvy se mění tak, že se doplňuje o následující text: 

 
Dále se příjemci poskytuje formou dofinancování účelová finanční podpora v celkové výši 
670 000 Kč (slovy: šestsetsedmdesáttisíc korun českých). 

 
 

2. Článek II. odst. 3 smlouvy se mění tak, že se doplňuje o následující text:  
 
Příjemci se formou dofinancování poskytuje účelová finanční podpora v rozsahu uvedeném 
níže v tabulce a je účelově určena k úhradě uznatelných nákladů uvedených sociálních 
služeb: 

 

Druh služby Název služby 
Identifikátor 

služby 

Výše finanční podpory dle 
§ 101a zákona o sociálních 

službách 

domovy pro seniory Domov pro seniory 3936340 
670 000 Kč na platy, mzdy 
a jejich navýšení 

 
2. Ostatní ujednání Dodatku č. 2 zůstávají v platnosti beze změn. 
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 Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv (zákon o registru smluv).  
 

2. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na 
uveřejnění v registru smluv podá poskytovatel.  

 
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jedno jeho vyhotovení. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
5. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví tohoto Dodatku, 

především pak název, sídlo, IČ. 
 
6. Nedílnou součástí Dodatku je tato příloha:  

Příloha č. 1  Přehled poskytnuté účelové finanční podpory (dle § 101a zákona o sociálních 
službách) na jednotlivé sociální služby poskytované příjemcem – rok 2016. 
 

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

Tento Dodatek schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 37 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém 21. zasedání 
konaném dne 25.04.2019 usnesením č. 1927/19/Z21. 

 

 

 

V Brně dne 22.5.2019  V Brně dne 24.5.2019 
 
 
 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
                   Jihomoravský kraj Domov u zámku, z.s.  
                      (poskytovatel) (příjemce) 
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Příloha č. 1 Dodatku  
 

Přehled poskytnuté účelové finanční podpory (dle § 101a zákona o sociálních službách) na jednotlivé sociální služby 
poskytované příjemcem – rok 2016 

 
 
 

      
v Kč 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA VÝŠE POSKYTNUTÉ FINANČNÍ PODPORY 

druh služby  
identifikátor  

služby  
1. kolo  

dotačního řízení  
dofinancování  

č. 1 

dofinancování  
2. kolo 

dotačního řízení 

dofinancování  
č. 2 

CELKEM 

domovy pro seniory 3936340 2 329 300 71 100 0 670 000 3 070 400 
Celkem za poskytované sociální služby   2 329 300 71 100 0 670 000 3 070 400 

 


