
DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 
JMK063460/20/OSV 

KUJMXOPGOO8J 

 

Smluvní strany: 

1. Jihomoravský kraj 
zastoupený: Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje,  

na základě pověření č. j. JMK 6142/2017 ze dne 12.1.2017 
sídlo:    Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
IČ:    70888337 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
účet: 35-4662750247/0100  
(dále také „poskytovatel“) 

a 

2. Slezská diakonie 
zapsaný: v příslušném rejstříku  
zastoupený: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka 
sídlo:                              Na Nivách 259, Český Těšín, Český Těšín 73701 
IČ:    65468562 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s 
č.ú.:    23035791/0100 
(dále jen „příjemce“) 
 

 

 
 

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“): 
 
 
 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

 
1. Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě č. JMK063460/20/OSV (dále jen „smlouva“) je 

poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory. 
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2. Tímto Dodatkem se smlouva mění následovně: 

 
V Článku II. Výše finanční podpory se odst. 2 a 3 mění tak, že se doplňuje o 
následující text: 

 
2. Dále se příjemci poskytuje účelová finanční podpora v celkové výši 36.200 Kč (slovy: 
třicetšesttisícdvěstě korun českých). 
 
3. Příjemci se dále poskytuje účelová finanční podpora v rozsahu uvedeném níže 
v tabulce a je účelově určena k úhradě uznatelných nákladů uvedených sociálních 
služeb: 
 

Druh služby  
Identifikátor 

služby  

Výše finanční podpory dle 
§ 101a zákona o sociálních 

službách  

Osobní asistence 
  

2346070 
 

20.200,- Kč   

Raná péče 
  

9734991 
 

16.000,- Kč   

 

3. Finanční podpora bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Finanční podpora je 
poskytována formou zálohy s povinností následného vypořádání. 
 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

 
2. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

4. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví tohoto Dodatku, 
především pak název, sídlo, IČ a číslo účtu. 
 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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6. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv umožňující dálkový přístup. Smluvní strany
se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá poskytovatel.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

O uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. JMK063460/20/OSV o poskytnutí finanční podpory na
poskytování sociálních služeb rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 37
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém
33. zasedání konaném dne 17.09.2020 usnesením č. 2949/20/Z33.

………………………………………….
Jihomoravský kraj

(poskytovatel)
Slezská diakonie

(příjemce)


