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Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí mimořádné 
investiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. 13 na 
zabezpečení projektu „Osobní asistence Ostravsko“ z rozpočtu 
statutárního města Ostravy  
 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  

zastoupeno Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. 

náměstkem primátora 

 

 

  

Centrum pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava  

zastoupeno Ing. Liborem Schenkem 

ředitelem 

 

 

IČO:  00845451 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., 

 okresní pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  27-1649297309/0800 

Variabilní symbol:       182461 

 

  

IČO: 26593548 

DIČ: CZ26593548 (neplátce DPH) 

Bankovní spojení: Československá obchodní  

                               banka, a.s. 

Číslo účtu:  195882225/0300 

 

dále jen „poskytovatel“

  

 dále jen „příjemce“ 

 

 
se dohodly: 
 

 

 

Obsah dodatku 

čl. I. 

Smluvní strany se dohodly na změně Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné investiční účelové 

dotace v oblasti sociální péče č. 13 na zabezpečení projektu „Osobní asistence Ostravsko“ z rozpočtu 

statutárního města Ostravy (ev. č. 2461/2021/SVZ) ze dne 11.11.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

04.01.2022 (dále jen „smlouva“) následovně: 

 

čl. III. Účel dotace nově zní takto: 

„Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci investiční účelovou dotaci na náklady spojené 

s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí číslo 21/0171 včetně příloh (dále také „předložený 

projekt“ nebo projekt): 

EVIDENČNÍ ČÍSLO 

2461D2 2022 SVZ 
poř. č. rok zkr. odb. 
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Název projektu: Osobní asistence Ostravsko 

Sociální služba: osobní asistence (§39) – terénní (identifikátor: 5106561) 

Místo realizace:  statutární město Ostrava vč. širšího správního obvodu 

 

Účel použití dotace: 

Příjemce je povinen použít dotaci v souladu s účelem této smlouvy a předloženým projektem k úhradě 

uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace dle tohoto článku této smlouvy, 

a to pouze na: 

- nákup osobního automobilu vč. jeho bezbariérové úpravy. 

 

Příjemce je oprávněn čerpat ke stejnému účelu peněžní prostředky z jiných zdrojů. Náklady uplatněné v rámci 

závěrečného vyúčtování této dotace nesmí příjemce uplatnit ve finančním vypořádání u jiného poskytovatele 

nebo u jiné dotace poskytnuté statutárním městem Ostrava. 

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: 

Příjemce je oprávněn použít dotaci v souladu s účelem této smlouvy a předloženým projektem k úhradě 

uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace, a to v době od 01.01.2021 

do 30.06.2023.“ 

 

čl. V. Podmínky použití dotace, bod 1. písm. a) nově zní takto:  

„1.  Uznatelným nákladem pro účely této smlouvy je náklad, který lze financovat z dotace poskytnuté touto 

smlouvou při splnění následujících podmínek: 

a) vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu od 01.01.2021 do 30.06.2023;“ 

 

čl. V. Podmínky použití dotace, bod 8. nově zní takto:  

„8. Předložit poskytovateli „Závěrečnou zprávu o realizaci projektu za rok 2023“ 

(za období od 01.01.2021 do 30.06.2023), a to v tištěné formě s termínem doručení do konce 

měsíce následujícího po uplynutí monitorovaného období.“ 

 

čl. V. Podmínky použití dotace, bod 11. nově zní takto:  

„11.   Informovat o způsobu prezentace poskytovatele v rámci „Závěrečné zprávy o realizaci projektu za rok 

2023“, používat při všech způsobech prezentace platná loga, zveřejněná na webových stránkách 

poskytovatele.“ 

 

čl. V. Podmínky použití dotace, bod 13. nově zní takto:  

„13. Předložit poskytovateli nejpozději do 31.07.2023 závěrečné vyúčtování dotace, jež je 

finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „závěrečné vyúčtování dotace“), 

na předepsaném formuláři poskytovatele v tištěné podobě dle stanovených pokynů. Podrobné „Pokyny 

příjemcům veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy k podání 

závěrečného vyúčtování dotací za rok 2021 v oblasti „sociální péče“ budou zveřejněny na webových 

stránkách poskytovatele. Závěrečné vyúčtování dotace se považuje za předložené poskytovateli dnem 

jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně poskytovatele. 
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V případě, že bude následně zjištěno, že vyúčtování nebylo úplné a řádné, bere příjemce na vědomí, 

že zjištěné skutečnosti mohou ovlivnit plnění z budoucích smluvních vztahů.“ 

čl. II. 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů:  

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 2133/ZM1822/35 ze dne 

22.06.2022. 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle 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. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí 

poskytovatel. 

3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 2 stejnopisy 

si ponechá poskytovatel a 1 stejnopis příjemce. 

4. Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují 

svými podpisy. 

5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.  

 

Za poskytovatele:  Za příjemce: 

 

 

 

V Ostravě dne  V Ostravě dne  
   

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

náměstek primátora  

Ing. Libor Schenk  

ředitel 

 


