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Město Litoměřice, IČ: 00263958, 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem 

bankovní spojení: XXXXXXXX 

ze strany jedné jako poskytovatel nebo Město,  

 

a 

 

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČ: 46768041 
se sídlem:  Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice                                                                                                     

zastoupena: ředitelkou Irenou Opočenskou 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č. účtu: XXXXXXXXXX 

ze strany druhé jako příjemce, 
 
uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek 

 

 

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ č. SOC 26/2016/18 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

A 
KE SMLOUVĚ č. SOC 29/2016/21 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Dodatek“) 
 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.  

a v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení 

Zastupitelstva města Litoměřice č. 49/3/2016 ze dne 21.4.2016, poskytl ze svého rozpočtu na rok 2016 

dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Centrum denních služeb“, identifikátor sociální služby 

7041080, ve výši 270 000,- Kč (slovy: dvěstě sedmdesát tisíc  korun českých) na základě smlouvy  

č. SOC 29/2016/21 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice. 

 

2. Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.  

a v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení 

Zastupitelstva města Litoměřice č 49/3/2016. ze dne 21.4.2016, poskytl ze svého rozpočtu na rok 2016 

dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Domov pro matky s dětmi“, identifikátor sociální služby 

4731306, ve výši 456 000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc korun českých) na základě smlouvy  

č. SOC 26/2016/18 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice. 

 

 

Článek II. 
Změna výše poskytnutých dotací 

  

1. Poskytovatel na základě žádosti příjemce ze dne 8.11. 2016 souhlasí s převodem nevyčerpané dotace na 

mzdové výdaje spojené se sociální službou „Domov pro matky s dětmi“, identifikátor sociální služby 

4731306, ve výši 150 000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) na mzdové výdaje spojené se 

sociální službou „Centrum denní služeb“, identifikátor sociální služby 7041080. 

 

2. Převedená část dotace ve výši 150 000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) bude využita 

výhradně na mzdové náklady související s poskytováním sociální služby „Centrum denních služeb“, 

identifikátor sociální služby 7047080, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků 

uvedených v § 115 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci 

v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a 

další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby). 
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Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž po dvou vyhotoveních obdrží 

poskytovatel a příjemce. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku, a že je projevem jejich pravé a 

svobodné vůle, a že nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní samosprávy je 

povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 

údaj v tomto Dodatku není označován za obchodní tajemství. 

 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatele a příjemce. 

 

5. Ustanovení smlouvy č. SOC 29/2016/21 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice a smlouvy č. 

SOC 26/2016/18 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, 

zůstávají nadále účinné v dosavadním znění. 

 

Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb. O obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost 

tohoto právního jednání. 

 

 

V Litoměřicích dne:      

 

 

Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 

 

 

 

 

…………………………….     …........................................ 

        Ing. Pavel Grund                        Irena Opočenská  

          místostarosta                                                 ředitelka                 

 


