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Dodatek č. 1 

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje 

k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 

číslo: D/0122/2017/SOC 

uzavřený podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Zlínský kraj 

se sídlem: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 

IČ: 70891320 

jednající: Michaela Blahová, členka Rady Zlínského kraje, na základě plné moci hejtmana Zlínského kraje 

ze dne 18. 11. 2016 

bankovní spojení: 2786182/0800, Česká spořitelna, a.s. 

(dále jen „Kraj") 

 

a 

 

pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly 

se sídlem: Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1 

IČ: 03225828 

právní forma: právnická osoba – pobočný spolek 

jednající: Mgr. Tereza Ševčíková, předsedkyně pobočného spolku 

bankovní spojení: 3811191369/0800, Česká spořitelna, a.s. 

zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 13735 

(dále jen „Poskytovatel sociální služby“) 

 

 

Článek I. 

Předmět Dodatku 

 

Kraj a Poskytovatel sociální služby se dohodli v souladu s článkem XI. Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb 

na území Zlínského kraje pro rok 2017 číslo: D/0122/2017/SOC, ze dne 20. 2. 2017, schválené 

Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 30. 1. 2017, č. usnesení 0060/Z03/17 (dále jen „Smlouva“), 

v souladu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu schváleného Radou 

Zlínského kraje dne 28. 11. 2016, č. usnesení 0966/R23/16 (dále jen „Pověření“), na základě rozhodnutí 

Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým bylo vydáno ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace 

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (dále jen „Rozhodnutí MPSV“), ve znění Dodatku 

č. 1 k Rozhodnutí MPSV ze dne 30. 6. 2017 a v souladu s Výzvou č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů 

sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních 

služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, schválené Radou Zlínského kraje dne 10. 7. 2017, 
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č. usnesení 0570/R17/17 a z důvodu existence nevyčerpané finanční podpory přiznané Zlínskému kraji 

dle Rozhodnutí MPSV,  

 

že se Smlouva mění takto: 

 

1. V článku II. bodu 1. Smlouvy, v článku III. bodu 1. a 2. Smlouvy a v článku V. bodu 2. Smlouvy 

se slova „v příloze č. 1 (přílohy č. 1)“ ruší a nahrazují slovy „v příloze č. 2 (přílohy č. 2)“. 

2. V článku V. bodu 1. Smlouvy se text „614 300,- Kč, slovy šestsetčtrnácttisíctřistakorunčeských“ 

ruší a nahrazuje textem „664 000,- Kč, slovy šestsetšedesátčtyřitisícekorunčeských“ a text 

„52 800,- Kč, slovy padesátdvatisíceosmsetkorunčeských“ se ruší a nahrazuje textem 

„102 500,- Kč, slovy jednostodvatisícepětsetkorunčeských“. 

3. Příloha č. 1 se nahrazuje přílohou č. 2. 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Finanční podporu ve výši 49 700,- Kč, slovy čtyřicetdevěttisícsedmsetkorunčeských, lze použít 

na úhradu uznatelných osobních nákladů dle „Programu pro poskytování finanční podpory 

z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje 

pro rok 2017“, které prokazatelně vznikly v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a s ním věcně 

a časově souvisejí a budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2018 v souvislosti s poskytováním 

základních činností sociální/ch služby/eb stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, pro příslušný druh a formu sociální služby poskytované 

na území Kraje nebo pro občany Kraje. Tato finanční podpora bude Poskytovateli sociální služby 

vyplacena nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, nejdříve 

však poté co Kraj obdrží splátku dotace ze státního rozpočtu na účet Kraje. 

Článek VI. bod 3. Smlouvy se nepoužije. 

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv 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. 

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Kraj obdrží 

tři vyhotovení a Poskytovatel sociální služby jedno vyhotovení. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je příloha č. 2. 

6. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím registru 

smluv 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, event. na úřední desce Kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení 

§ 10d zákona o rozpočtových pravidlech provede Kraj, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě. O uveřejnění Dodatku č. 1 

ke Smlouvě bude Kraj bezodkladně informovat Poskytovatele sociální služby e-mailem. 

 



3 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje 

Datum jednání a číslo usnesení: 11. 9. 2017, 0211/Z08/17 

 

 

 

Ve Zlíně dne ……………………………. V ……………………..… dne ………………… 

 

 

za Kraj za Poskytovatele sociální služby 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................ ....................................................................... 

Michaela Blahová Mgr. Tereza Ševčíková 

členka Rady Zlínského kraje předsedkyně pobočného spolku 
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Název poskytovatele sociální služby: pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly

Sídlo: Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1

IČ: 03225828

Název

Výše 

(minimální 

rozsah)

Název 

(zkratka)

Minimální 

výše
Celkem

z toho: 

Minimálně 

na mzdy

a jejich 

navýšení

Celkem

z toho: 

Minimálně 

na mzdy

a jejich 

navýšení

Celkem

z toho: 

Minimálně 

na mzdy

a jejich 

navýšení

Celkem

z toho: 

Minimálně 

na mzdy

a jejich 

navýšení

1
Odborné sociální 

poradenství - ambulantní
9152098

Občanská poradna 

Pod křídly
Ambulantní

Osoby 

ohrožené 

sociálním 

vyloučením

SO ORP 

Valašské 

Meziříčí

Průměrný přepočtený 

úvazek pracovníka v 

přímé péči

1,50 D 890 664 000 102 500 368 580 31 680 245 720 21 120 49 700 49 700

Celkem 664 000 102 500 368 580 31 680 245 720 21 120 49 700 49 700

Vysvětlivky ke zkratkám:

SO ORP = správní obvod obce s rozšířenou působností

D = Celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet průměrných přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči/rok

Vysvětlivky k indikátoru/ům:

Celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet průměrných přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči/rok: Roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči je 219 dnů.

Příloha č. 2

Finanční podpora (v Kč)

Dodatek č. 1 ke SmlouvěMaximální výše První záloha Druhá záloha

Poř. 

číslo

Druh 

sociální služby

Identifikátor 

sociální 

služby

Název 

sociální služby

Převažující 

forma 

poskytování

Převažující 

cílová 

skupina

Území

Jednotka Indikátor


