
 

 

Dodatek č. 2 
 

k Veřejnoprávní smlouvě 
 

k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) v rámci projektu „Podpora vybraných druhů 
sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160“ 
financovaného z Operačního programu Zaměstnanost na poskytování sociální služby, tedy 
činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu 
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení,  
 

na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 

 

evidenční číslo smlouvy poskytovatele: 
 

S-1333/SOC/2020 
(dále jen „smlouva“) 

 

I. SMLUVNÍ  STRANY 
 

Středočeský kraj 
Se sídlem:  Zborovská 11, 150 21  Praha 5  

IČ:   70891095 

DIČ:   CZ70891095 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu:  9837181/0100 

 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 

Název příjemce: Oblastní charita Kutná Hora 

Se sídlem:  Havířská 403, 284 01 Kutná Hora 

Zastoupené:  RNDr. Robertem Otrubou, ředitelem 

IČ:   49543547 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

 
(dále jen „příjemce“ nebo ,,poskytovatel sociální služby“) 
 

uzavírají ve smyslu článku VII. odst. 2 uzavřené smlouvy v návaznosti na usnesení 

Zastupitelstva Středočeského kraje č. 076-22/2020/ZK ze dne 27. 1. 2020 tento dodatek ke 

smlouvě o poskytnutí dotace nebo příspěvku pro poskytovatele sociálních služeb (dále jen 
„dodatek“). 
 

 



 

I. 
Úvodní ustanovení 

Smluvní strany spolu dne 17. 02. 2020 uzavřely smlouvu o poskytnutí dotace nebo příspěvku 
pro poskytovatele sociálních služeb č. S-1333/SOC/2020 dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen,,smlouva“). Předmětem této smlouvy bylo 
vymezení práv a povinností obou smluvních stran při poskytnutí a použití účelové dotace nebo 
příspěvku (dále jen ,,dotace“) pro poskytovatele sociálních služeb, která byla poskytnuta v 

souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice Středočeského kraje 
pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních 
služeb ve Středočeském kraji III, registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160“ (dále jen „Metodika“), na základě podmínek určených 
v „Pravidlech poskytování dotací na vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu 
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160“ (dále jen „Pravidla“), v souladu s Vyhlášením dotačního 
programu Středočeského kraje pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci realizace projektu 
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160“ na období  2020 - 2021“ (dále jen „Vyhlášení“) a 
v souladu s platným „Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v SK“ (dále jen „SPRSS 
SK“). 

  

II. 
Předmět dodatku 

 

Předmětem tohoto dodatku je: 
 

1. Změna přílohy č. 3 Smlouvy, kdy se mění plnění indikátorů - „Předpoklad plnění 
indikátorů v průběhu projektu v letech 2020 a 2021. 

 

2. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy zůstávají nezměněny. 

 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán 

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s 
uznávanými elektronickými podpisy.  

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smluvní strany 

berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se poskytovatel zavazuje zajistit 

neprodleně po uzavření tohoto dodatku. 



 

 

 

3.  Tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva SK č. 076-22/2020/ZK 

ze dne 27. 1. 2020 a v souladu s usnesením Zastupitelstva SK č. 029-08/2021/ZK ze dne 

28. 6. 2021. 

 

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy: 
 

 Příloha č. 3 Předpoklad plnění indikátorů v projektu v letech 2020 a 2021. 

 

 

 

 

V Praze dne ...................     V ………………… dne 

 

Za poskytovatele:                                              Za příjemce:                
 

 

           

       RNDr. Robert Otruba 
ředitel 



Příloha č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě

Název organizace: Oblastní charita Kutná Hora
IČ: 49543547
Druh služby: sociálně terapeu cké dílny
Iden fikátor služby: 1876631
Jméno statutárního zástupce: RNDr. Robert Otruba
Podpis statutárního zástupce:

Kapacita podpořených služeb (indikátor 6 70 01 OPZ)* 

ROK Celkový přepočtených úvazků v PP/ lůžek dle Sítě 

Za rok 2020 2.3 OK
Za rok 2021 2.3 OK
Celkem za období 2.3

Počet účastníků (indikátor 6 00 00 OPZ)**:  

Druh služby z toho 2020*** z toho 2021***

Sociální rehabilitace 25 18 7 OK

ROK
Za rok 2020 0
Za rok 2021 0
Celkem za období 0

Komentář - vyplní se pouze při sníženě 
uvedené hodnotě jednotky opro  Sí

Minimální celková hodnota indikátoru za období 
leden 2020 - prosinec 2021***

Využívání podpořených služeb (indikátor 6 70 10 OPZ)****:  
Celkový počet*****

RNDr. 

Robert 

Otruba

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě

Název organizace: Oblastní charita Kutná Hora
IČ: 49543547
Druh služby: sociální rehabilitace (ambulantní a/nebo terénní forma)
Iden fikátor služby: 5687301
Jméno statutárního zástupce: RNDr. Robert Otruba
Podpis statutárního zástupce:

Kapacita podpořených služeb (indikátor 6 70 01 OPZ)* 

ROK Celkový přepočtených úvazků v PP/ lůžek dle Sítě 

Za rok 2020 4.44 OK
Za rok 2021 4.44 OK
Celkem za období 4.44

Počet účastníků (indikátor 6 00 00 OPZ)**:  

Druh služby z toho 2020*** z toho 2021***

Sociální rehabilitace 22 22 0 OK

ROK
Za rok 2020 0
Za rok 2021 0
Celkem za období 0

Komentář - vyplní se pouze při sníženě 
uvedené hodnotě jednotky opro  Sí

Minimální celková hodnota indikátoru za období 
leden 2020 - prosinec 2021***

Využívání podpořených služeb (indikátor 6 70 10 OPZ)****:  
Celkový počet*****

RNDr. 

Robert 

Otruba
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