
DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 

JMK069101/21/OSV 
   KUJMXOPJQQZ9 
  
Smluvní strany:  
 
1. Jihomoravský kraj  
zastoupený:  Bc. Jana Leitnerová, členka Rady Jihomoravského kraje,   

na základě pověření č. j. JMK 17149/2021 ze dne 04.02.2021  
sídlo:     Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  
IČ:     70888337  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.  
účet:  35-1416620267/0100  
(dále také „poskytovatel“)  
 
a  
 
2. Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace 
zapsaná:    v příslušném rejstříku  
zastoupená:    Bc. Jana Tomšíková, ředitelka  
sídlo:                               Kaštanová 1223, 665 01 Rosice 
IČ:     65264673  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
č.ú.:     19-5184340247/0100 
(dále jen „příjemce“)  
 
a  
 
3. Město Rosice 
zapsané:    v příslušném rejstříku  
zastoupené:    Mgr. Andrea Trojanová, starostka  
sídlo:     Palackého nám. 13, 665 01 Rosice 
IČ:     00282481 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
č.ú.:     9005-23026641/0100 
(dále jen „zřizovatel“)  
  
 
 
 
 
 

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

  
 
 
 
 



Článek I.  
Předmět dodatku  

  
1. Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě č. JMK069101/21/OSV (dále jen „smlouva“) je 

poskytnutí účelové finanční podpory.  
  

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 14.500,- 
Kč (slovy: čtrnácttisícpětset korun českých).  
  
3. Příjemci se 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 § 105 

zákona o sociálních službách 

Pečovatelská služba 5072219 14.500,- Kč 
 

  
 
V Článku IV. Podmínky použití finanční podpory, práva a povinnosti příjemce  
se odst. 7, písmeno c) mění následovně: 

 
7. Z poskytnuté finanční podpory nelze hradit tyto náklady (neuznatelné náklady): 

 
c) na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 
(dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší 
než jeden rok a vstupní cena vyšší než 80.000,- Kč),  

 
 
V Článku IV. Podmínky použití finanční podpory, práva a povinnosti příjemce  
se odst. 15 mění následovně:  
 

15. Zřizovatel je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 27. 1. 2022 finanční 
vypořádání finanční podpory, které je součástí Závěrečné zprávy k 31.12.2021. V tomto 
termínu musí být finanční vypořádání finanční podpory doručeno poskytovateli. 
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
nejblíže následující pracovní den. Nejpozději k termínu pro předložení finančního 
vypořádání finanční podpory je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet 
poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou nepoužitou část finanční 
podpory (dále jen „vratka“) nebo část prostředků, jež přesáhnou částku specifikovanou 
v čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Současně se zasláním vratky nebo její části zpět na účet 
Jihomoravského kraje, zašle příjemce finanční podpory odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje oznámení, ve kterém uvede důvod vrácení 
prostředků, účel, na který byla finanční podpora poskytnuta, číslo účtu plátce, číslo účtu 
příjemce a symboly platby.   



 
 
3. Finanční podpora, která je předmětem tohoto Dodatku, bude vyplacena bankovním 

převodem na účet zřizovatele uvedený v záhlaví tohoto Dodatku do 30 kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Vyplacením se rozumí odeslání finančních prostředků 
z účtu Jihomoravského kraje.  

 
4. Finanční podpora, která je předmětem tohoto Dodatku bude v plné výši použita na úhradu 

platů, příp. mezd pracovníků příjemce.  
 
 
 

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 a zřizovatel svými podpisy stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví tohoto 
Dodatku, především pak název, sídlo, IČ, DIČ 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.  

  
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. JMK069101/21/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 
4. zasedání konaném dne 29.04.2021 usnesením č. 373/21/Z4.   
  
 
 
 
 
 



Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Přijetí finanční podpory a dodatek ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory schválila Rada 
města Rosice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na své 65. schůzi konané dne 31. 5. 2021 usnesením č. RM/2021/65/7. 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Jihomoravský kraj 

(poskytovatel) 

…………………………………………. 
Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková 

organizace 
(příjemce) 

 
 
 
 
 

  …………………………………………. 
Město Rosice 
(zřizovatel)  
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