
DOTATEK č. 1  

K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  O  POSKYTNUTÍ  DOTACE 

   NA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBČANŮM MĚSTA HOLICE  
(dále jen „předmětná smlouva“) 

________________________________________________________ 
 

Předmětnou smlouvu účastníci uzavřeli v souladu s ustanovením dle § 10a zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Účastníci dnešního dne k předmětné 

smlouvě uzavírají tento dodatek:  

 

1) Město Holice 

    se sídlem:  Holubova 1, 534 01 Holice 

    zastoupené:  Mgr. Ondřej Výborný, starosta města  

    IČO:  00273571 

    Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. Praha, pobočka Holice 

   č.ú.: 19-1628561/0100 

     

    (dále jen jako „objednavatel“) 

 

2) Oblastní charita Pardubice 

     se sídlem:              V Ráji 732, Pardubice 

     zastoupená:           Mgr. Marie Hubálková, ředitelka organizace 

     IČO :  46492160 

     Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4, pobočka Pardubice 

   Č.ú.: 1201207379/0800 

Evidován u: Ministerstva kultury České republiky dne 30. 10. 1996 pod číslem  

8/1-04722/1996 

     Rozhodnutí o registraci sociálních služeb č.j. KrÚ 27094/2007    

     Identifikátor služby: 5974746 

      

     (dále jen jako „poskytovatel“) 

I. 

Smluvní strany se dohodly na nahrazení článku III. předmětné smlouvy tímto novým zněním:  

 

„Příspěvek na zajištění a provádění pečovatelské služby  v období od 1.1.2020 do 31. 12. 

2020 bude poskytnut ve  výši 700 000 Kč ( slovy: „SedmsettisícKorunčeských“). Finanční 

prostředky budou poskytnuty z účtu města Holice nejpozději do 30 dnů po nabytí účinnosti 

tohoto dodatku č.1. 

II. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

III. 

 

Tento dodatek je k veřejnoprávní smlouvě sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedna je 

určena pro poskytovatele a druhá pro objednavatele. 

 



O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo města Holic na svém zasedání konaném 

dne 16.3.2020,  usnesení č. 197 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 

stranami, pokud zvláštní právní předpis [zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon 

o registru smluv), ve znění platných předpisů ] nestanoví účinnost jinak. 

 

 

V Holicích dne ……………………… V Pardubicích    dne  …………….. 

 

 

 

………………………………………     …………………………………….. 

  

    Mgr. Ondřej Výborný                Mgr. Marie Hubálková  

               Starosta města Holice                              Oblastní charita Pardubice   

       (objednavatel)      (poskytovatel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


