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Číslo Smlouvy u poskytovatele dotace: 21/SMLO487/O2/SOPD/SV 

Dodatek č. 2 
KE SMLOUVĚ o POSKYTNUTÍ NEıNvESTıčNí DOTACE 

NA PODPORU SocıÁLNícH 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-usteckv.cz / 475 657 922 
IČ (RČ): 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bankovní spojení: PPF Banka 
číslo účtu: 0720000092/6000 
(dále jen ,,PoSkytovatel“)
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Příjemce: 
1. Česká společnost, z. S. 
Sídlo (místo podnikání): Bílý kopec 432, 441 01 Podbořany 
Zastoupený: Zuzanou Bechyňovou Jiranovou, předsedou 
Kontaktní osoba: Zuzana Bechyňová Jiranová 
E-mail/telefon: info@1ceskaspolecnost.cz / 774 743 839 
IČ (RČ): 01588982 
DIČ: ----- 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
číslo účtu: 259663110/0300 
(dále jen ,,Příjemce“) 

zapsaný ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 8462. 

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 
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DODATEKč.2 
ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

č. 21/SMLO487/SOPD/SV ze dne 2. 2. 2021 (dále jen ,,Smlouva") 

1. 

V souladu S Částí VIII. odst. 1. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy: 

a) V Části Ill. bodu 18. Smlouvy se čtvrtý a pátý odstavec mění a doplňuje a nově zní: 
V rámci Závěrečného vyúčtování dotace je Příjemce povinen prokázat, že dodržel maximální 
možný podíl dotace z Programu na celkových nákladech služby, který byl Poskytovatelem 
stanoven ve vyhlášení Programu ve výši 92 % (Služby uvedené ve skupinách 2 až 4 podle 
členění Služeb do skupin uvedeném v Části VII. Metodiky) nebo 95 % (Služby uvedené ve 
skupině 1 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části VII. Metodiky). U níže 

specifikovaných služeb dochází k úpravě maximálního možného podílu dotace Z Programu 
na celkových nákladech služby na základě podané žádosti o snížení povinného podílu 

spolufinancování Služby Zjiných zdrojů. O žádosti o Snížení povinného podílu 

spolufinancování Služby Zjiných zdrojů rozhodlo usnesením č. 023/11Z/2021 Zastupitelstvo 
Ústeckého kraje dne 13. 12. 2021. 

Maximální možný 
Číslo registrace podíl dotace 
sociální služby - Druh sociální služby z Programu na 

identifikátor celkových 
nákladech služby 

4632012 odborné sociální poradenství 97 % 

Tato podmínka musí být dodržena po celou dobu realizace Programu. To znamená, že 
dotace Z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Programu může tvořit maximálně 92 % (Služby 
uvedené ve skupinách 2 až 4 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části VII. 

Metodiky) nebo 95% (Služby uvedené ve skupině 1 podle členění Služeb do skupin 
uvedeném v Části VII. Metodiky) z celkových nákladů sociální služby vykázaných v 

Závěrečném vyúčtování dotace. Výjimku tvoří Služba/y specifikovaná/é vtabulce výše, u 

které/ých došlo kúpravě maximálního možného podílu dotace zProgramu na celkových 
nákladech služby zjiných zdrojů na základě podané žádosti O snížení povinného podílu 
spolufinancování služby z jiných zdrojů. 

b) V části V. odst. 8. Smlouvy se text doplňuje a nově zní: 
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V případě nedodržení podmínky stanovené V Části Ill., odst. 18. Smlouvy týkající se 
dodržení maximálního možného podílu dotace Z Programu na celkových nákladech služby 
se uloží odvod za nesplnění této podmínky. Pro výpočet výše odvodu se použije rozdíl mezi 
maximálním možným podílem dotace ve výši 92 % (Služby uvedené ve skupinách 2 až 4 
podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části VII. Metodiky) nebo 95 % (Služby 
uvedené ve skupině 1 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části VII. Metodiky) na 
celkových nákladech služby vykázaných v Závěrečném vyúčtování dotace a skutečně 

vykázaným podílem dotace na celkových nákladech služby vykázaných v Závěrečném 
vyúčtování dotace. U služeb specifikovaných v tabulce Části 1. bodu a) toho dodatku se pro 
výpočet výše odvodu použije rozdíl mezi maximálním možným podílem dotace na celkových 
nákladech služby ve výši stanovené v této tabulce a skutečně vykázaným podílem dotace na 
celkových nákladech služby, vykázaných v Závěrečném vyúčtování dotace. 

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 uveřejněn 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 suveřejněním svých osobních 
údajů obsažených vtomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, 
vregistru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 

S uveřejněním jejich osobních údajů vregistru 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: info@,1ceskaspolecnost.cz. Dodatek ke smlouvě nabývá 
platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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4. Poskytovatel potvrzuje, že O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutı 

neinvestiční dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením 
č. 023/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021. 

V Ústí nad Labem dne .................. ._ V ................... ._ dne .................. _. 

Poskytovatel Příjemce 
Ústecký kraj 1. Česká Společnost, z.s. 
|=›aedDr_ Jiří Kuıhánek Zuzana Bechyňová Jiranová 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
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