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DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

(evidenční Č. OO853/2019/SOC)

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslaský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupem Jlřím Navrátilem, MBA
náměstkem hejtmana kraje

IČQ: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovníspojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú.: 1002342594/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

Renarkon, o. p. s.
se sídlem: ava-Moravská Ostrava
zastoupena:
IČO:
DIČ: C225380443
bankovníspojení: Komerčníbanka, a.s., č. ú. 270614390277/0100

(dále jen „příjemce“)

se dohodly na této změně smlouvy o poskytnutí dotace zrozpočtu Moravskoslezske'ho kraje
č. 00853/2019/SOC, uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 4. 2019 /dálejen „smiouva“/:

1. V ČI. IV. odst. 1 smlouvy se částka dotace Kč 5.225.000.»— (slow pětmilionůdvěstědvacetpěttisíc
korun českých)“ nahrazuje částkou „Kč S.486.000,-- (slow pětmí|ionůčtyřistaosmdesátšesttisíc
korun českých)*', ztoho minimálně Kč 261.000,—- (slovy dvěstěšedesátjednatisíc korun českých) je
urceno na platy mzdy a jejich navýšení.

V Čl. v. odst. 1 smlouw se nahrazuje text „ve dvou splátkách“ textem „ve třech splátkách“ a
doplňuje se písm. 0) ve znění: třetí splátka ve výši zbývaiící nevyplacené částky dotace dle čl. IV
této smlouvy, bude na účet příjemce převedena nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
dodatku č. 1.

V příloze č. 1smlouw se Seznam podpořených služeb“ nahrazuje novym zněním.

II.

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatekje vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci stran, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Seznam podpořených služeb.



10.

V Ostravě dne

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto jednání oprávněny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádřenísouhlasu s obsahem návrhu dojde
druhé smluvní straně, pokud zákon 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, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zá kona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.

V případě, kdy nebude tento dodatek uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce
na vědomía výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými
právními předpisy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelné a že se
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní údaje
poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na onciálních webových
stránkách Moravskoslezského kraje www,msk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1636 ze dne
12. 9. 2019.
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Přílnha č. 1 Smlouvy :: poskytnutí dotace

Seznam podpořených služeb
Příjemce: Ren-mon, o. v, ;.

lí: . 53130443

1, z. 3. 4. s.
Poskymun' donc. MSK ru základě Smlouvy . . v . .ovne ““ u (' Kč) leludove mm, (v Kc)

. . ,„ Mix“ hi výše (
"""“*“th 0:3ng:11 ““M““ “""íd' : Koho mlnlmihlnikl-dů (v Kč) c.k." ehm u. plny, nudy ombní nikl-dy Mvolhluůklldv

. 1. hmvýiml

Taénm program na Novogyzfnsku 2150312 2493 000 504 000 59 000 510 350 101 550
Tuénm program Frýdecko—Msmko 3770634 a335 000 941 000 30 000 051 301 115 510
Terénní program Ostrava 335424 7505 000 1091 000 1371 000 1032 so: 97 397
Tuauauutké :=“er 4597010 5034 000 1243 000 0 gas 171 155 320

Kcnxakrní aporadenské Lentrum ným-Místa 5750100 a973 000 1000 000 0 331 140 157 sec

mnam mmm Ostrava 7530003 3730 000 507 000 30 000 %s 320 171 530
ůlkem :- za 201 000 s405 ooo m 000 a696 957 015 033
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