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DODATEK č. 1
ke smlouvě č. 049920/18/OSV o poskytnutí finanční podpory na poskytování

sociálních služeb

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj
zastoupený: Mgr. Markem Šlapalem, náměstkem hejtmana Jihomoravského

kraje, na základě pověření č. j. JMK 6142/2017 ze dne 12.l.2017
sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337, je plátce DPH
kontaktní osoby: Ing. Eva Földešiová, Ing. Kateřina Adamcová, Ing. Petra

Metálová
tel.: 541 652 204, 541 652 163, 541 652 226
fax: 541 651 129
e-mail: foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz

adamcova.katerina@kr-jihomoravsky.cz
metalova.petra@kr-jihomoravsky.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
účet: 35-4662750247/0100

(dále také „poskytovatel“)

a

2. Město Rosice
zapsané: v příslušném rejstříku Andreou Trojanovou opr. 6.11.18
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Světlíkem, starostou
sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna
IČ: 00282481
DIČ: CZ00282481, je plátce DPH
tel.:
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.:

(dále jen „zřizovatel“)

a

3. Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace
zapsaný: v příslušném rejstříku
zastoupený: Bc. Janou Tomšíkovou, ředitelkou
sídlo: Kaštanovoá 1223, 665 01 Rosice
IČ: 65264673
DIČ: - , není plátce DPH
tel.:
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.:

(dále jen „příjemce“)
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I. 

Předmět dodatku 

 

1.  Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě č. 049920/18/OSV (dále jen „smlouva“) je 
poskytnutí příspěvku na provoz účelově určeného ve formě vyrovnávací platby ve výši 
249.300,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetdevěttisíctřista korun českých) za plnění závazku 
veřejné služby. 

 

 

2.  Tímto Dodatkem se smlouva mění následovně:  
 

V Článku II. Výše finanční podpory se odst. 2 a 3 mění tak, že nově zní: 
 

 2. Příspěvek na provoz účelově určený se poskytuje příjemci v celkové výši 1.290.300,- 

Kč (slovy: jedenmiliondvěstědevadesáttisíctřista korun českých). Finanční podpora je 
určena dle kalkulačního vzorce v souladu s Pravidly. 

 

   3. Finanční podpora na jednotlivé sociální služby se příjemci poskytuje v následující    
       výši:  

 

Druh služby Název služby 
Identifikátor 

služby 

Výše finanční 
podpory dle § 
101a zákona 
o sociálních 

službách 

Aplikovaný 
kalkulační 
vzorec dle 

Pravidel 

Pečovatelská 
služba 

Penzion pro 

důchodce Rosice 

 

5072219 

 

1.290.300,- 

 

B 

 

 

 

3.  Finanční podpora, která je předmětem tohoto Dodatku, bude vyplacena bankovním    
převodem na účet zřizovatele uvedený v záhlaví smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne 
nabytí účinnosti tohoto dodatku. Vyplacením se rozumí odeslání finančních prostředků z 
účtu Jihomoravského kraje. 

 

4.   Zřizovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční podporu formou příspěvku na provoz 

      bezodkladně. 
 

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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4. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh 
na uveřejnění dodatku v registru smluv podá poskytovatel. Dodatek nabývá platnosti 
dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti datem uveřejnění v registru smluv 

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. 

 

 

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

O uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 049920/18/OSV o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 37 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém 
16.zasedání konaném dne 20.9.2018 usnesením č. 1461/18/Z16. 
 

 

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

Dodatek byl schválen Radou města Rosice dne 05.11.2018 usnesením č. 1/2018. 

 

 

 

V Brně dne 17.10.2018    V Rosicích dne 26.10.2018 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 
 Jihomoravský kraj   Penzion pro důchodce Rosice,  
 (poskytovatel) příspěvková organizace 

  (příjemce) 
 

 

 

V Rosicích  dne 6.11.2018 

 

 

 

………………………………………….  

 Město Rosice 

   (zřizovatel) 
 

 

 

 

 

 


