
 

 

Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: 17/SML1409/03/SoPD/SV 

 

Dodatek č. 3 
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

 
Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo (místo podnikání): Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Mgr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého 

kraje 
Kontaktní osoba: Bc. Klára Chytrá 
E-mail/telefon: chytra.k@kr-ustecky.cz; 475 657 342 
IČ (RČ): 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1626152/0800 
(dále jen „Poskytovatel“)  

 

a 

 

Příjemce: 
Člověk v tísni, o.p.s. 
Sídlo (místo podnikání): Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 

Zastoupený: Šimonem Pánkem, ředitelem 
Kontaktní osoba: Mgr. Vít Kučera 
E-mail/telefon: vit.kucera@clovekvtisni.cz; 777 787 938 
IČ (RČ): 25755277 
DIČ: CZ25755277 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
číslo účtu: 260995702/0300 
(dále jen „Příjemce“)  

  

 
zapsaný ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 119. 
 
Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky uložené na odboru sociálních 

věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

mailto:ohnanikova.m@kr-ustecky.cz
mailto:vit.kucera@clovekvtisni.cz


DODATEK č. 3 

 
ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. 

17/SML1409/SoPD/SV ze dne 18.5.2017 (dále jen „Smlouva") 
 

1. 

1. V souladu s Částí VIIl. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:  

V Části I. odstavec 1. Smlouvy se text ve třetím odstavci a následující tabulka mění 

a nahrazuje tímto zněním: 

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 9 943 200,- Kč, a to v následujícím 

členění: 

Identifikátor sociální 
služby 

Druh sociální služby Poskytnutá dotace celkem 

6027304  Sociální aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

na rok 2017                        1 673 800 Kč 

na rok 2018                          2 473 500 Kč 

na rok 2019                          1 907 800 Kč 

na rok 2020                          485 700 Kč 

 

2793191 
Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 

na rok 2017                        878 100 Kč 

na rok 2018                          1 236 300 Kč 

na rok 2019                          1 029 800 Kč 

na rok 2020                          258 200 Kč 

 

2.  V souladu s Částí VIIl. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:  

V Části III. odstavec 18. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním: 

Příjemce je povinen předložit: 

k 30. 9. 2017 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

k 20. 1. 2018 roční zprávu o realizaci za období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 

k 31. 5. 2018 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018 

k 30. 9. 2018 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018 

k 5. 2. 2019 roční zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

k 31. 5. 2019 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 

k 30. 9. 2019 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 

k 5. 2. 2020 roční zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

k 30. 4. 2020 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 

k 15. 5. 2020 závěrečnou zprávu o realizaci za období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020 

 



Roční zpráva o realizaci poskytnuté dotace zahrnuje i související náklady, které budou 

proplaceny do 20. ledna následujícího roku. Závěrečná zpráva o realizaci poskytnuté 

dotace zahrnuje i související náklady, které budou proplaceny do 30. 4. 2020. 

Bez řádného předložení zpráv o realizaci v předepsaném termínu nebudou Příjemci 

v následujícím období uvolněny prostředky dotace až do sjednání nápravy.  

Příjemce je v rámci předložení ročních zpráv o realizaci a závěrečné zprávy o realizaci 

povinen také doložit, že poskytnutá dotace spolu s další podporou, kterou Příjemce  

na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK, 

která je stanovena v příloze B Pověření. Vyrovnávací platba bude vyúčtována  

na formuláři, který bude součástí roční a závěrečné zprávy o realizaci dostupné na webu 

Ústeckého kraje.  

V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně 

vyplacenou částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. 1626152/0800 v termínu do 

5. února následujícího roku po roku, na který byla vyrovnávací platba kalkulována, nebo 

do 30. 4. 2020 v případě posledního roku finanční podpory. 

2. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením 

č. 017/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018. 

3. Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv 

postupem 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů obsažených v tomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, 

v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 

s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 

znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 

poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku smlouvy 

byla zaslána příjemci na e-mail: vit.kucera@clovekvtisni.cz Dodatek ke smlouvě nabývá 

platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

mailto:vit.kucera@clovekvtisni.cz


4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž obdrží jedno 

vyhotovení Poskytovatel a jedno vyhotovení Příjemce. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….. V …………………………… dne …………… 

 

 

……………………………………………. 

 

 

…………………………………………………. 

Poskytovatel 

Ústecký kraj 

Mgr. Martin Klika, MBA, DBA 

1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření Ústeckého kraje 

Příjemce 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Šimon Pánek 
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