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Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: 21/SML0274/01/SoPD/SV 

 

Dodatek č. 1 
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

 
Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo (místo podnikání): Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Bc. Anna Klimešová 
E-mail/telefon: klimesova.a@kr-ustecky.cz / 475 657 922 
IČ (RČ): 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bankovní spojení: PPF Banka 
číslo účtu: 0720000092/6000 
(dále jen „Poskytovatel“)  

 

 

a 

 

 

Příjemce: 
DRUG-OUT Klub, z.s. 
Sídlo (místo podnikání): Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený: MUDr. Zdeňkou Staňkovou 
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Kobližková 
E-mail/telefon: drugout@volny.cz / 417 539 367 
IČ (RČ): 44554559 
DIČ: --- 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
číslo účtu: 3601493/0300 
(dále jen „Příjemce“)  

  

 

 

zapsaný ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 1844. 

 

 

Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky uložené na odboru sociálních 

věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

mailto:klimesova.a@kr-ustecky.cz
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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

č. 21/SML0274/SoPD/SV ze dne 3. 2. 2021 (dále jen „Smlouva") 

 

1. 

V souladu s Částí VIlI. odst. 1. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:  

a) V Části l. bodu 1. Smlouvy se třetí odstavec a následující tabulka mění a nahrazuje tímto 

zněním: 

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 8 112 200,- Kč, z toho minimálně částka 

566 107,- Kč je určena na platy, mzdy a jejich navýšení. Dotace se poskytuje v souladu se 

Žádostí evidenční číslo S/2021/898 předloženou v rámci programu „Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji 2021“ (dále též „Program“), a to v následujícím členění:  

Číslo registrace 

sociální služby – 

identifikátor 

Druh sociální služby 
Poskytnutá 

dotace celkem 

Minimální 

částka na platy, 

mzdy a jejich 

navýšení 

4677905 kontaktní centra 1 601 700 Kč 128 296 Kč 

5587211 odborné sociální poradenství 2 252 800 Kč 96 769 Kč 

7108907 terénní programy 3 021 500 Kč 242 022 Kč 

9258026 odborné sociální poradenství 1 236 200 Kč 99 020 Kč 

 

b) V Části l. bodu 1. Smlouvy se čtvrtý odstavec doplňuje a nově zní: 

Dotace je převážně krytá ze státního rozpočtu, neboť prostředky na její poskytnutí Ústecký 

kraj získal v souladu s § 101 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) na základě Rozhodnutí č. 1 

o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021,  

které bylo vydáno dne 7. 1. 2021 (dále také „Rozhodnutí MPSV“). Dotace bude poskytnuta 

způsobem uvedeným v části IV. této Smlouvy. Tímto dodatkem se poskytuje část celkové 

dotace, která není krytá ze státního rozpočtu, tzn. je krytá z rozpočtu Ústeckého kraje.  

O poskytnutí této části dotace na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 5587211) 

ve výši 1 044 700,- Kč, rozhodlo usnesením č. 032/7Z/2021 Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

dne 21. 6. 2021.  
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2. 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel 

i Příjemce obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv postupem dle zákona 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů obsažených v tomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své 

straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 

znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 

Poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla 

zaslána příjemci na e-mail: drugout@volny.cz. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti 

dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

4. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením 

č. 032/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021. 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….. V ………………… dne ……………….. 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………… 

Poskytovatel 

Ústecký kraj 

PaedDr. Jiří Kulhánek 

náměstek hejtmana Ústeckého kraje        

Příjemce  

DRUG-OUT Klub, z.s. 

MUDr. Zdeňka Staňková  
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