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Evropská unie
Evropský sociální fond
OperaČní program Zaměstnanost

Dodatek č. 3

k Veřejnoprávní smlouvě

k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) v rámci projektu ,,Podpora vybraných druhů
sociálních služeb ve Středočeském kaji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774"
financovaného z Operačního programu Zaměstnanost na poskytování sociální služby, tedy
činnosti nebo souboru činností podle zákona Č.108/2006 Sb., zajišt'ujících pomoc a podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení,

na období od l. 10. 2016 do 31. 12. 2019

evidenční číslo smlouvy poskytovatele:

S-14638/SOC/2016/3
(dále jen ,,smlouva")

I. SMLUVNÍ STRANY

Středočeský kraj
Se sídlem:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zborovská ll, 150 21 Praha 5
70891095
CZ70891095
Komerční banka
107-5514240207/0100

(dále jen ,,poskytovatel")

a

Název příjemce:
Se sídlem:
Zastoupené:
IČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
Mgr. Pavlou Fleischhansovou, ředitelkou
27903508

(dále jen ,,příjemce" nebo ,,poskytovatel sociální sluŽby")

uzavírají ve smyslu článku VIl. odst. 2 uzavřené smlouvy v návaznosti na usnesení
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 120-24/2016/ZK ze dne 19. 9. 2016 tento dodatek ke
smlouvě o poskytnutí dotace nebo příspěvku pro poskytovatele sociálních služeb (dále jen
,,dodatek").
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I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 5. 10. 2016 uzavřely smlouvu o poskytnutí dotace nebo příspěvku
pro poskytovatele sociálních služeb č. S-14638/SOC/2016 dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen ,,smlouva"). Předmětem této smlouvy bylo
vymezení práv a povinností obou smluvních stran při poskytnutí a použití účelové dotace nebo
příspěvku (dále jen ,,dotace") pro poskytovatele sociálních služeb, která byla poskytnuta v
souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice Středočeského kraje
pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu ,,Podpora vybraných druhů sociálních
služeb ve Středočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774"
(dále jen ,,Metodika"), na základě podmínek určených v ,,Pravidlech poskytování dotací na
vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu ,,Podpora vybraných druhů sociálních služeb
ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0001774" (dále jen ,,Pravidla"),
v souladu s Vyhlášením dotačního programu Středočeského kraje pro vybrané druhy sociálních
služeb v rámci realizace projektu ,,Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském
kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774" na období 2016 - 2019" (dále jen
,,Vyhlášení") a v souladu s platným ,,Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v SK"
(dále jen ,,SPRSS SK").

3,

II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je:

1. Změna přílohy č. 2 Smlouvy, kdy se mění výše položkového čerpání - ,,Předpoklad
položkového čerpání neinvestiční dotace v roce 2019".

2. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy zůstávají nezměněny.

III.
Závěrečná ustanovení

l. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu,
z nichž příjemce obdrží jedno, poskytovatel pak po dvou vyhotoveních.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva SK č. 120-24/2016/ZK

ze dne 19. 9. 2016 a v souladu s usnesením Zastupitelstva SK č. 110-18/2019/ZK ze dne

29. 4. 2019.
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Nedílnou součástí dodatku jsou následu,jící přílohy:

· Příloha č. 2 Předpoklad položkového čerpání pro roky 2019

V Praze dne ....I!. 9!. .|019

Za poskytovatele:

- --.'e.,. - j"— -4--— -J

i ,,",

Střed

10 -05- 2019
v tme dn,

MgĹ Aneta Heřmancvá, DiS.
radní pro oblaSt sociálních věcí

Za příjemce:
mus Střední Čechy, o.p.s.' %Mareše 2056L" 256 01 Benešov

G)
l lČ: 27903508

'Č'Y

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Mgr. Pavla Fleischhansová

ředitelka
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Př.Č. 2 Předpoklad položkového čerpání
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Předpoklad položkového čerpání neinvstiční dotace v roce 2019

Název o%anizace: Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
IČ: 27903508

Druh siužby: Podpora samostatného bydlení
Registrační číslo služby: 7671518

Požadavek na Aktualizované
Druh finančních prostředků Poskytnutá dotace položkové čerpání položkové čerpání

dotace dle žádosti dotace

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ l 475 427,00 956393 l 475 427,00
Z toho l) OSOBN NÁKLADY CELKEM 874 158 l 371 357,00

1.1. Pracovní smlouvy 693 448 l 138 218,00
1.2. Dohody o pracovní činnosti o 12 144,00
1.3. Dohody o provedení práce 52 190 52 801.00
1.4. Jiné osobní nákladý 128 520 168 194,00

Z toho 2) PROVOZN NÁKLADY CELKEM 82235 104 0'70,00

2.1. Dlouhodobý majetek O om
2.1.1. Dlouhodob ' nehmotn ' ma etek do 60 tis. KČ o 0.00
2.1.2. Dlouhodobý hmotn ' ma etek do 40 tis. KČ o 0.00

2.2. Potraviny O 0,00
2.3. Kancelářské potřeby 6 367 6 393,00
2.4. Pohonné hmoty O l 382,00
2.5. Jiné spotřebované nákupy 2 in 2 374.00
2.6. Služby

2.6.1. Eneq;ie 10 200 11211,00
2.6.2. Telefoný, internet, poštovné, ostatní spo. e 6 467 ' 8314,00 "
2.6.3. Ná. emné 19 625 ' 32 571,00 "
2.6.4. Právní a ekonomické službý O 0,00
2.6.5. Školení a kurzý 7640 7 574,00

2.6.6. Opravy a udržování O 0,00
2.6.7. Cestovní náhradý 8490 13 7]5,00
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPÓ O 0,00
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 21 324 20 536,00
2.6.10. Jiné O 0,00

2.7. Ostatní náklady O 0,00

Jméno statutárního zástupce: Mgr. Pavla Fleischl)ansová
Podpis statutárního zástupce'
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