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DODATEK Č. 2
k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVĚ

VÁZANÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA VSETÍNA
Č.: 05/03/2019/MD

Smluvní strany

Město Vsetín
Se sídlem: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 00304450
Bankovní spojeni:
Zastoupené Mgr. Ing. jiřím Růžičkou - starostou města
Kontaktní osoba: Be. Martina Ďulíková, DiS.
tel.:
jako poskytovatel dotace
(dále jen ,,poskytovatel")

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Se sídlem: Hrbová 1561, 755 01 Vsetín
IČ: 25909614
Bankovní spojeni:
Zastoupené - ředitelem
jako příjemce dotace
(dále jen ,,příjemce")

se dohodly na nás|edujÍcÍzměně smlouvy.

Článek l.
Předmět dodatku:

Předmětem tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnuti účelově vázané
dotace z rozpočtu města Vsetína k úhradě nákladů na poskytování služeb: Poradna
pro rodinu a Azylový dům v roce 2019, uzavřené mezi smluvními stranami dne
13. 2. 2019 ve znění Dodatku č. lze dne 6. 8. 2019, je změna výše dotace služby:

- poradna pro rodinu, a to zvýšeni dotace na 140.000 KČ v roce 2019,
- Azylový dům, a to zvýšeni dotace na 257.500 KČ v roce 2019.

1



Článek II.
Změna předmětné smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍ změně předmětné smlouvy:

1. Článek ll. odst. 2. se měnitakto:

Dotace poskytovaná dle této smlouvy je dotací účelovou a může být použita
pouze na krytitěchto nákladů, vzniklých v kalendářním roce 2019:

a) osobní náklady a provozní náklady nezbytné pro poskytováni služby
Poradna pro rodinu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, ve výši 140.000 KČ,

b) osobní náklady a provozní náklady nezbytné pro poskytování služby
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 257.500 KČ.

2, Článek Ill. odst. 1. se mění takto:

Poskytovatel se zavazuje, že poskytne příjemci dotaci k účelu specifikovanému
v Článku íl. této smlouvy, tedy finanční částku ve výši 397.500 KČ (slovy: Tři sta
devadesát sedm tisíc pět set korun českých), a příjemce tuto dotaci v této výši
a za niže dohodnutých smluvních podmínek přijímá.

3. Článek Ill. odst. 2. se měnitakto:

Poskytovatel se zavazuje, Že dotaci ve výši uvedené v odstavci 1 tohoto článku
uhradí příjemci ve formě bezhotovostního převodu na účet příjemce dotace,
uvedený v záhlaví této smlouvy, takto:

a) částka ve výši 318.000 KČ byla uhrazena k 1. 10, 2019, což smluvní strany
podpisem tohoto dodatku souhlasně potvrzuji,

b) zbývajIcí částka, tj. 79.500 KČ bude vyplacena ve dvou splátkách, a sice
1. splátka ve výši 40.050 KČ bude vyplacena do 40 dnů od podpisu tohoto
dodatku a 2. splátka ve výši 39.450 KČ k 1. 12. 2019.

Článek Ill.
Závěrečná ustanoveni:

1. Ostatní ujednáni předmětné smlouvy ze dne 13. 2. 2019 se nemění a zůstávají
v platnosti.

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 13. 2. 2019 je zpracován ve třech
vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 13. 2. 2019 nabývá platnosti dnem podpisu
obou smluvních stran, účinnosti pak dnem zveřejněni v registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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4. Poskytovatel prohlašuje, Že dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 13. 2. 2019,
projednán a následně schválen Zastupitelstvem města Vsetína dne 11.
č.j. 9/7/ZM/2019. Poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek č. 2 ke
ze dne 13. 2. 2019 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné
stanovené tímto zákonem (§ 41 tohoto zákona),

byl řádně
9. 2019,
smlouvě

o obcích,
ruzavreni

5. příjemce bere na vědomí, Že město Vsetín je povinný subjekt k poskytováni
informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce souhlasí se zpřÍstupněnim či zveřejněním celého
tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho
uzavřením souvisejÍcÍch. Současně podléhá povinnému uveřejnění také smlouva,
která je tímto dodatkem měněna a doplňována. Tento dodatek podléhá
povinnosti zveřejněni v registru smluv stejně tak i smlouva, která je tímto
dodatkem měněna a doplňována.

6. Srduvni strany prohlašují, Že si tento dodatek č. 2 k předmětné smlouvě ze dne
13. 2. 2019 před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen dle jejich pravé
a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně
nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašuji, že tento dodatek jako
celek ani Žádné jednotlivé ustanovení tohoto dodatku neodporuje dobrým
mravům. Autentičnost a platnost tohoto dodatku stvrzují smluvní strany svými
podpisy.

Ve Vsetíně dne .......11, 10, 2019 Ve Vsetíně d,, "It'. jo . U'1

Za poskytovat'|':<Íí:""Š""':r

,. ,

Za příjemce:

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.

starosta města Vsetín ředitel

3


