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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
č. SDO/OSVZ/21/16
(dále jen „dodatek")

Článek I. 
Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený: 
Bankovní účet:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650
CZ70890650
Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem 
94-3126231/0710

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená: 
Bankovní účet:

Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 1
26097745
nerelevantní
Mgr. Martinem Karasem, ředitelem 
246931649/0300

(dále jen „příjemce")

Článek II.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. SDO/OSVZ/21/16 ze dne 15. 3. 2016 (dále jen 
„smlouvy") z důvodu navýšení alokace finančních prostředků od Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR, a to formou tohoto dodatku.

2. Předmětem tohoto dodatku je doplnění či. IV o nový odst. 6 a změna a nahrazení či. V odst. 1, 
kterými dochází k navýšení částek dotace pro dotčené druhy sociálních služeb a ke stanovení 
termínu jejich vyplacení.

Článek III.
Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se ve smlouvě v či. IV za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„6. Výše dotace dle předchozího odstavce se navyšuje:
a) pro druh sociální služby: sociální rehabilitace, identifikátor: 9154113, v rozsahu dle Pověření 

č. OSVZ/19/2016, Příloha č. 1 o částku ve výši 33 700,- Kč, která je celá určena na platy, 
mzdy a jejich navýšení."

2. Dále se tímto dodatkem ve smlouvě mění a nahrazuje či. V odstavec 1, který nově zní 
„1. Dotace bude vyplacena na účet příjemce ve čtyřech bezhotovostních splátkách takto:

• 1. splátka do 15. 04. 2016 ve výši 60% poskytnuté dotace dle či. IV odst. 4,

• 2. splátka do 31. 07. 2016 ve výši 40% poskytnuté dotace dle čl. IV odst. 4,

i



• 3. splátka do 31. 10. 2016 ve výši 100% navýšení dle čl. IV odst. 5,

• 4. splátka do 30. 11. 2016 ve výši 100% navýšení dle čl. IV odst. 6.“

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento článek je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží
příjemce a 1 vyhotovení poskytovatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
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