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D O D A T E K č. 1  

k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu  

a Evropského sociálního fondu 
č. LBA-VZ-3/2018 ze dne 29.1.2018 

 

uzavřený mezi 
 
Úřadem práce České republiky 
zastupující osoba: Mgr. Helena Adamcová, pověřená řízením Krajské pobočky Úřadu práce ČR v 

Liberci 
sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
IČO: 72496991 
adresa pro doručování: Dr. Milady Horákové č.p. 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1 

(dále jen „Úřad práce“) na straně jedné 
 
a 
 
zaměstnavatelem: Suchopýr o.p.s. 
zastupující osoba: Ing. Alena Hlídková, ředitelka o.p.s. 
sídlo: Oldřichov v Hájích č.p. 5, 463 31 Chrastava 
IČO: 25419358 

(dále jen „zaměstnavatel“) na straně druhé. 

 

Článek I 

Účel dodatku 

 

Účelem tohoto dodatku je úprava výše uvedené dohody uzavřené mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem. 
 

Článek II 

Předmět dodatku 

Dosavadní text článku II.1 dohody se nahrazuje textem: 

II.1  Zaměstnavatel vytvoří níže uvedené pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací (dále jen 
pracovní místa“) 

1.1. na dobu od 1.2.2018 do 30.11.2018. 
 

 

 Druh práce Počet pracovních míst 
Týdenní pracovní doba 

v hod. (úvazek) 

pomocný pracovník výukové farmy 1 40 

Celkem 1  

 
V Článku II, odst. 2, druhá věta zní:  

Pracovní smlouva se zaměstnanci musí být uzavřena na dobu určitou, nejdéle do 30.11.2018. 
 
V Článku III. odst. 1, poslední věta zní:  

Součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí částku 135.000 Kč.  
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V Článku III. odst. 2 zní: 

Příspěvek bude poskytován za dobu, na kterou byla pracovní místa vytvořena (článek II, odst. 1. tohoto 

dodatku). 

 

Článek III 
 

Závěrečná ustanovení  
 
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě předchozího 
znění dohody před datem účinnosti tohoto dodatku. 
 
2. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Úřad práce a jedno 
vyhotovení zaměstnavatel.  
 
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a že byly seznámeny 
s veškerými právy a povinnostmi, které pro ně vyplývají z tohoto dodatku. 
 
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 
 
5. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění, nejdříve dnem 1. 11. 2018.   
 
 
 
V Liberci dne 17.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
Ing. Alena Hlídková 

ředitelka, Suchopýr o.p.s. 
 
 

za zaměstnavatele 

.................................................................. 
Mgr. Helena Adamcová 

pověřená řízením Krajské pobočky Úřadu práce 
ČR v Liberci 

 
za Úřad práce ČR 

 
 
Za úřad práce vyřizuje: Martina Kozubíková 
Telefon: 950132465 


