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DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 035530/16/OSV

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj
zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje
sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337, je plátce DPH
kontaktní osoba: Ing. Eva Földešiová, Ing. Iva Rausová
tel.: 541 652 204, 541 652 163
fax: 541 651 129
e-mail: foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz,

rausova.iva@kr-jihomoravsky.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
účet: (slouží i pro vratky finanční podpory)

(dále také „poskytovatel“)

a

2. Psychiatrická nemocnice Brno
zapsaný: v příslušném rejstříku
zastoupený: MUDr. Markem Radimským, ředitelem
sídlo: Húskova 1123/2, 618 32 Brno
IČ: 00160105
DIČ: CZ00160105
tel.:
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.:
je/není plátce DPH:

(dále jen „příjemce“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č.2:

I.
1. Článek II. odst. 2 smlouvy se mění tak, že se doplňuje o následující text:

2. Dále je příjemci poskytována účelová finanční podpora formou dofinancování ve výši
87 000 Kč (slovy: Osmdesátsedmtisíc korun českých).
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2. Článek II. odst. 3 smlouvy se u dotčených sociálních služeb upravuje následovně: 

 
3. Příjemci je formou dofinancování poskytována účelová finanční podpora v rozsahu 
uvedeném níže v tabulce a je účelově určen k úhradě uznatelných nákladů uvedených 
sociálních služeb: 
 

Druh služby Název služby 
Identifikátor 

služby 

Výše finanční podpory 
dle § 101a zákona o 
sociálních službách 

sociální služby poskytované 
ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče 

sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 
zařízeních ústavní 
péče 

3032538 87 000 Kč na platy, 
mzdy a jejich 
navýšení) 

 
II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy v aktuálním znění, která jsou tímto dodatkem nedotčená, zůstávají 
v platnosti beze změn. 
 

2. Dofinancování ve výši uvedené v čl. I odst. 1 tohoto dodatku bude na účet příjemce poskytnuto 
jednorázově do 30 dnů po podpisu tohoto dodatku.  
 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno její vyhotovení. 

 
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
5. Smluvní strany se s textem dodatku seznámily, s jeho obsahem souhlasí a jako projev své vůle 

tento dodatek podepisují. 
 

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích, (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém 28. zasedání  konaném dne 
22. 9. 2016  usnesením č. 2869/16/Z28. 

 

 

V Brně dne 27.10.2016  V Brně dne 7.11.2016 
 
 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
                   Jihomoravský kraj Psychiatrická nemocnice Brno 
                      (poskytovatel) (příjemce) 
 
 

 


