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                                     158/D1/OŠK/18 

DODATEK č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí  

dotace č. 55/OŠK/18 
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

 
Část A 

Smluvní strany 

 

Poskytovatel:  statutární město Havířov 

Sídlo:  736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

Zastoupen: PhDr. Pavlem Hamzou, vedoucím odboru školství a kultury 

IČO:  00297488 

DIČ:  CZ00297488 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 

Číslo účtu:  27-1721604319/0800 (výdajový)  

19-1721604319/0800 (příjmový) 

není zapsán ve veřejném rejstříku  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

Příjemce:  Domov Vesna, příspěvková organizace 

Sídlo 735 14 Orlová-Lutyně, Kpt. Jaroše 999 

Zastoupen: Ing. Šárkou Botlíkovou, MBA, na základě pověření 

IČO: 75154391 

ID datové schránky:  ddekjgk 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  43-3706130257/0100 

zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1089 

(dále jen „příjemce“)  

 

 

Část B 

     Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

č. 55/OŠK/18, na základě které se zavázal poskytovatel poskytnout příjemci dotaci ve výši 

19 000 Kč, slovy: devatenácttisíc korun českých, na úhradu nákladů spojených s činností 

příjemce v roce 2018 (dále jen „činnost“), konkrétně nákladů sociální služby poskytované 

občanům města Havířova v domově pro seniory (dále jen „původní smlouva“). 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

  

Na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 1009/26ZM/2018 ze dne 25. 6. 2018, 

byla příjemci zvýšena dotace o 5 000 Kč, slovy: pěttisíc korun českých, z výdajové části 

rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ na celkovou částku 24 000 Kč, slovy: dvacetčtyřitisíc 

korun českých. 
Smluvní strany se v souvislosti se zvýšením dotace dohodly na změně Článku II a Článku III 
původní smlouvy. 
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1. změna:  

Mění se ustanovení Článku II Předmět smlouvy a výše dotace, odst. 2. původní smlouvy, 

který nově zní:  

 

„2. Poskytovatel poskytne příjemci na rok 2018 účelově určenou neinvestiční dotaci 

v celkové výši 24 000 Kč, slovy: dvacetčtyřitisíc korun českých (dále jen „dotace“). Část 

dotace ve výši 19 000 Kč byla příjemci poskytnuta jednorázovým převodem na účet příjemce 

dne 22. 7. 2018. Zbývající část dotace ve výši 5 000 Kč bude příjemci poskytnuta 

jednorázovým převodem na účet příjemce uvedený v Článku I, do 30 dnů ode dne nabytí 

účinnosti Dodatku č. 1.“ 

 

2. změna:  

Mění se ustanovení Článku III Účel použití dotace, odst 1. a 2. původní smlouvy, který nově 

zní: 

 

„1. Dotaci poskytovatel poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů souvisejících 

s činností příjemce v roce 2018 (dále jen „činnost“), konkrétně nákladů sociální služby 

poskytované občanům města Havířova v domově pro seniory, a to v souladu s předloženými 

žádostmi o dotaci čj. MMH/86134/2017 ze dne 10. 10. 2017 a čj. MMH/29309/2018 ze dne 

26. 3. 2018 

2. Příjemce je oprávněn použít dotaci výhradně k úhradě nákladů souvisejících s činností, a to 

dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.“ 

 

 

Část D  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní 

smlouvy. 

 

2. Obě strany prohlašují, že Dodatek č. 1 si před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží příjemce 

a zbývající 2 si ponechá poskytovatel.  

 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinností dnem podpisu osobami oprávněnými 

jednat za smluvní strany, konkrétně dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí. 

 

 

Havířov dne 20. 8. 2018 Havířov dne   28. 8. 2018 

  

Za poskytovatele: Za příjemce:       

 

 

 

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

PhDr. Pavel Hamza v. r. 

vedoucí odboru školství a kultury 

 

 

 

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

Ing. Šárka Botlíková, MBA v. r. 

na základě pověření ze dne 7. 6. 2018 
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 55/OŠK/18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Za správnost: Ing. Lucie Šillerová, referent odboru školství a kultury  

Havířov dne 4. 9. 2018 

 

PRO ROK 2018

Výše schválené dotace 

z rozpočtu města (v Kč)

1. 0

24 000

3. 0

4.
0

5. 0

6. 0

7. 0

8. 0

9. 0

10. 0

11. 0

24 000 Kč

1)

 UPRAVENÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU / ČINNOSTI    

k předpokládaným nákladům hrazeným z poskytnuté dotace

Stavba, nástavba, přístavba, stavební úpravy

Náklady na materiál 

Název organizace / u fyzické osoby jméno a příjmení 

žadatele:

2.

Domov Vesna, příspěvková organizace

Název projektu / činnosti / oddílu: dofinancování nákladů na uživatele

Náklady na služby 

(kromě služeb souvisejících s pronájmem - položka č. 2)

Náklady na poplatky 

Opravy, údržba, rekonstrukce a modernizace majetku

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ                            

souvisejících s projektem / činností, 

na jejichž úhradu se dotace poskytuje

Náklady na pronájmy,vč. záloh na služby a energie 1) 

Náklady na honoráře, odměny, mzdy  

Dlouhodobý hmotný majetek (od 40 000 Kč)

a) činnost politických stran a hnutí,

b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, tj. na umělecká díla, nemovitosti a movitý  majetek s pořizovací cenou nad 40 000,- Kč (např. automobily), nejde-li 

    o investiční  dotaci,

c) pořízení inventáře do interiéru (např. vybavení kanceláří a místností), 

d) splátky leasingu, úvěrů a půjček, úhradu úroků z prodlení a poplatků z prodlení,

e) úhradu dluhů či jiných závazků jiným subjektům (např. ručení za úvěr), s výjimkou zaplacení úvěru nebo půjčky čerpané příjemcem dotace na pokrytí nákladů 

    dotované činnosti nebo dotovaného projektu, pokud se koná dříve, než je dotace městem poskytnuta,

f) mzdy, odměny a obdobná plnění v oblasti sportu, s výjimkou trenérů, hráčů a vedoucích zájmových kroužků základních a středních škol,

g) služby: telekomunikační (telefon, internet), právní, účetní,  

h) cestovní náhrady, vyjma:

    • úhrady jízdného v hromadných dopravních prostředcích na základě dokladů vystavených dopravcem,

    • přepravy osobními automobily na základě pravidel, určených vnitřním předpisem příjemce dotace, při závodech, soustředěních, turnajích, soutěžích, 

vystoupeních, 

      a přehlídkách sportovců a realizaci zájmových aktivit pro děti a mládež mimo území města Havířova. Sazba na 1 km může činit maximálně 5,- Kč/km,

i) stravování s výjimkou účetních dokladů vystavených poskytovatelem služeb v pohostinství při závodech, soustředěních, turnajích, soutěžích, vystoupeních, 

přehlídkách 

   a realizaci zájmových aktivit pro děti a mládež mimo území města Havířova.

j) bankovní poplatky, provize, pojištění majetku,

k) úhradu daně plátcům daně z přidané hodnoty, pokud mají nárok na odpočet daně na vstupu, bez ohledu na to, zda si tento nárok uplatnili.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (od 3 000 Kč do 40 000 Kč)

Drobný nehmotný dlouhodobý  majetek  (od 7 000 Kč do 60 000 Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek (od 60 000 Kč)

CELKOVÉ NÁKLADY (součet pol. 1. až 11.)

Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace vyúčtování záloh, které byly hrazeny s použitím dotace.

V případě, že zálohy hrazené z dotace budou vyšší než skutečně vynaložené náklady, je příjemce dotace povinen ve lhůtě stanovené 

poskytovatelem rozdíl dotace vrátit.

Na položky neuvedené v tomto položkovém rozpočtu nelze čerpat poskytnutou dotaci. 

Poskytnutou dotaci rovněž nelze čerpat na úhradu výdajů za položky uvedené v čl. III, odstavci 5. platných Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Havířova, a to na:


