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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ
o poskytnutí účelově určené dotace v souladu se zákonem

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

uzavřené v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Olomoucký kraj

sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

tel/fax: 585 508 111

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

zastoupený: Ladislav Okleštěk, hejtman

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

Člověk v tísni, o.p.s.

sídlo: Šafaříkova 635/24

Praha 2 - Vinohrady

120 00 Praha 2

IČO: 25755277

DIČ: CZ25755277

zápis ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze, odd. O, vložka 119, zápis proveden
dne 16. 4. 1999

zastoupení: Bc. Michal Láš, ředitel pobočky

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s

číslo účtu:

(dále jen „příjemce“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelově určené dotace:

Článek I.

Poskytovatel s příjemcem uzavřel ve znění schváleném usnesením Zastupitelstva Olomouckého
kraje č. UZ/14/34/2019 ze dne 25. 2. 2019 smlouvu o poskytnutí účelové dotace v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je
poskytnutí účelově určené dotace z prostředků přidělených poskytovateli ze státního rozpočtu na
základě § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o sociálních službách“), na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních
služeb uvedených v čl. IV. odst. 1 Smlouvy.

Dne 16. 8. 2019 obdržel poskytovatel od Ministerstva práce a sociálních věcí Dodatek č. 1
k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019 ze
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dne 11. 1. 2019, kterým došlo ke změně výše prostředků přidělených poskytovateli ze státního 
rozpočtu na základě § 101a zákona o sociálních službách. 

Článek II.  

V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se čl. IV odst. 1 Smlouvy mění 
následovně: 
1.  Výše dotace:  

§1 Druh služby 
Identifikátor 

služby 
Navýšení 

dotace 
Celková výše 

dotace 

69 terénní programy 8373997             610 800              8 135 500     

65 
sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 9402652             447 400              5 959 200     

 
V čl. V. se za odst. 13. doplňuje odst. 14. ve znění: 
 

14. Příjemce se zavazuje výši finančních prostředků uvedených v čl. IV odst. 1 Smlouvy v části 
Navýšení dotace použít výhradně na úhradu platů, mezd a jejich navýšení a v odpovídajících 
druzích sociálních služeb na úhradu zvláštních příplatků za směnnost.  

Článek III.  

1. Uzavření tohoto dodatku a změna výše účelové dotace byly schváleny usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/52/2019 ze dne 23. 9. 2019. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel. Tento dodatek bude rovněž zveřejněn v souladu 
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, na Úřední desce Olomouckého kraje.  

4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží 
poskytovatel a jedno příjemce. 

 

 
V Olomouci dne ……………………… V ……..…………….. dne  ………………….. 

 
Za poskytovatele: 
 

 
Za příjemce: 

……………………………………………. ……………………………………………. 
Ladislav Okleštěk Bc. Michal Láš 

hejtman ředitel pobočky 
 
 
 
 
 
                                                
1 Příslušné ustanovení § zákona o sociálních službách 


