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Dodatek č. 1 

 
 
 
 

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace v oblasti sociální péče č. 28 na zabezpečení 
projektu „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a 
kombinovaným postižením“ z rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  

zastoupeno Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. 

náměstkem primátora 

 

 

  

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 

Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

zastoupena Bc. Vladimírou Salvetovou 

ředitelkou 

 

IČO:  00845451 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., 

 okresní pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  27-1649297309/0800 

Variabilní symbol:       180318 

 

  

IČO: 75095017 

DIČ: CZ75095017 (neplátce DPH) 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  1641614349/0800 

 

 

dále jen „poskytovatel“

  

 dále jen „příjemce“ 

 

se dohodly: 

 

Obsah dodatku 

čl. I. 

Smluvní strany se dohodly na změně Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

v oblasti sociální péče č. 28 na zabezpečení projektu „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a 

kombinovaným postižením“ z rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. 0318/2022/SVZ) ze dne 

01.04.2022 (dále jen „smlouva“) následovně: 

čl. III. Účel dotace nově zní takto: 

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

s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí číslo 21/1091 včetně příloh (dále také „předložený 

projekt“ nebo „projekt“): 

Název projektu: Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením 

Sociální služba: raná péče (§54) – terénní, ambulantní (identifikátor: 4287928) 

EVIDENČNÍ ČÍSLO 

0318D1 2022 SVZ 
poř. č. rok zkr. odb. 
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Dodatek č. 1 

Místo realizace:  Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava (ambulantní forma) 

 statutární město Ostrava vč. širšího správního obvodu (terénní forma) 

 

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: 

- dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč (pomůcky pro práci s dítětem, vybavení kanceláří);  

- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč (software, operační systémy);  

- kancelářské potřeby;  

- pohonné hmoty;  

- drogerie;  

- knihy, časopisy, publikace;  

- ostatní materiál;  

- vodné, stočné;  

- opravy a udržování;  

- cestovné;  

- spoje;  

- účetní služby;  

- nájemné včetně služeb;  

- konzult., porad. a právní služby;  

- školení a kurzy;  

- revize;  

- odvoz odpadů;  

- inzerce a propagace;  

- pojištění majetku;  

- jiné služby (BOZP a PO, metodické služby, PC a internetové služby, správa webu);  

- mzdové náklady HPP (pracovní smlouvy);  

- zákonné sociální a zdravotní pojištění. 

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. 

Příjemce je oprávněn nákladové položky kancelářské potřeby, pohonné hmoty, drogerie, knihy, časopisy, 

publikace, ostatní materiál vyúčtovat paušální částkou v celkové výši max. 25.000,- Kč.  

Do této výše nemusí být náklady při závěrečném vyúčtování dotace prokazovány (tj. kopírovány do 

závěrečného vyúčtování). Výše uplatněného paušálu v rámci jednotlivých nákladových položek bude 

uvedena v přehledu čerpání v závěrečném vyúčtování dotace. Doklady k těmto nákladům však musí 

mít příjemce dotace uchovány pro případ kontroly na místě ze strany poskytovatele dotace. Náklady 

uplatněné do vyúčtování dotace nad tuto stanovenou výši bude nutné do závěrečného vyúčtování dotace 

dokladovat (kopírovat).  

Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo: 
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Dodatek č. 1 

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 01.01.2022 

do 31.12.2022.“ 

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  

Bc. Vladimíra Salvetová 

ředitelka 

 


