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Dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí účelové dotace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách,
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších právních předpisů

Smluvní strany:

Olomoucký kraj
sídlo:
tel/fax:

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
585 508 111
60609460
CZ60609460

IČ:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu:

Ladislav Okleštěk, hejtman

27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné

a

Statutární město Olomouc
sídlo: Horní náměstí 583

Olomouc
779 00 Olomouc 9

IČ: 299308
CZ00299308

RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora
DIČ:
zastoupení:
bankovní spojen
číslo účtu:

(dále jen „příjemce") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ze dne 18. 4. 2017:

I.

Dne 18. 4. 2017 uzavřel poskytovatel s příjemcem smlouvu o poskytnutí účelové dotace v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace
na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2017 z prostředků účelové dotace
ze státního rozpočtu poskytnuté Olomouckému kraji na základě ustanovení § 101a zákona o
sociálních službách. Účelová dotace je poskytována příjemci na běžné výdaje (náklady) související
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními
činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb specifikovaných v či. II. odst. 1 této smlouvy, jejíž
výše je určena čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to v souladu s Programem finanční podpory poskytování
sociálních služeb v Olomouckém kraji a jeho Podprogramem č. 1 - Finanční podpora poskytování
sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování
sociálních služeb, který schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č.
UZ/22/33/2016 ze dne 24. 6. 2016 věznění změn schválených usnesením Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/2/41/2016 ze dne 19. 12. 2016 (dále jen „Smlouva").

1



2017/00076/OSV/DSM/1

Dne 13. 6. 2017 obdržel poskytovatel od Ministerstva práce a sociálních věcí Dodatek k Rozhodnutí
č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313
ze dne 13. 6. 2017, kterým došlo ke změně výše účelové dotace na zajištění sociálních služeb
na území Olomouckého kraje v roce 2017, dle znění předchozího odstavce.

MPSV státního rozpočtu na rok 2017

ii.

Smluvní strany se dohodly, že se účelová dotace poskytnutá dle čl. II odst. 1 Smlouvy mění
v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Prislusne
ustanoveni §

zakonao
sociálních
službách

Z epikovo vyšc
ncjmonc na
platy mzdy

a jejich
navyscm

Změna
ucelove
dotace

o částku

Celková vyse
ucelove
dotace

identifikátor
službyDruh služby

621 200 118 340noclehárny 2281911 85 20063

V případě, že se tímto dodatkem účelová dotace dle Smlouvy navyšuje, bude částka navýšení
vyplacena na bankovní účet příjemce do 21 dní ode dne uzavření tohoto dodatku. Dnem poskytnutí
účelové dotace je den připsání finančních prostředků na účet příjemce.

III.

1. Uzavření tohoto dodatku a změna výše účelové dotace byly schváleny usnesením Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/6/48/2017 ze dne 18. 9. 2017.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží
poskytovatel a jedno příjemce.

5. K tomuto dodatku je na samostatné listině připojena doložka o schválení změny výše účelové
dotace a uzavření tohoto dodatku příslušným orgánem příjemce.
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