
  
  Příloha č. 3 

 

 
 
Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR 

 
 

Dodatek č. …… 
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: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana 
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: 1626582/0800 

 (dále jen „Poskytovatel“) 
 
 
a 
 
Příjemce: 
Název  
Sídlo (místo podnikání): 
Zastoupený: 
Kontaktní osoba: 
E-mail/telefon: 
IČ (RČ): 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Příjemce“) 
 
zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v 
živnostenském rejstříku u ……….   
  
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
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DODATEK č. …….. 
 

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

ze dne ……………… (dále jen „Smlouva") 
 
 

1. 
 

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

a.  V hlavičce Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto: 

 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb uzavřená s ust. 

10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů na období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 

b.  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 ………..…,- Kč, a to v následujícím členění:  

Identifikátor 
sociální služby 

Druh sociální služby Poskytnutá dotace celkem 

 
 

  

na rok 2020 Kč 

na rok 2021 Kč 

na rok 2022 Kč 

 
 

c.  V Části II. odstavec 2. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním: 
 

Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí Předpisy EU a ČR, pravidly 

Operačního programu Zaměstnanost, dále pak zejména ustanoveními Rozhodnutí EK, 

zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) zákonem č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Rozhodnutím  

o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-31/2019. Pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu  

a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v Metodice POSOSUK 3, která je 

pro Příjemce dotace závazná.  

Příjemce prohlašuje, že se seznámil s příslušnými dokumenty, které se vztahují 

k projektu POSOSUK 3, zejména s Rozhodnutím o poskytnutí dotace  

č. OPZ005-871-31/2019  a s obsahem Metodiky POSOSUK 3, které jsou uveřejněny 

na www.kr-ustecky.cz. Dále pak s pravidly Operačního programu Zaměstnanost 

uveřejněnými na www.esfcr.cz, které tvoří nedílnou součást ujednání podle této 

Smlouvy. V případě, že shora uvedené dokumenty ukládají Poskytovateli 

povinnosti, zavazuje se je přiměřeně plnit Příjemce a považuje je i pro sebe  

za závazné.  

http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.esfcr.cz/
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V případě rozporu ujednání této Smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto 

dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění 

rozporů:   

- Předpisy EU a ČR; 

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-31/2019;  

- Pravidla Operačního programu Zaměstnanost dostupná na www.esfcr.cz;  

- Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům 

sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 3; 

- Pověření Ústeckého kraje č. …… k zajištění dostupnosti poskytování sociálních 

služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje; 

- tato Smlouva; 

- Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 3. 

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

Příjemce je povinen předložit: 

k 31. 07. 2020 průběžnou zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 

k 05. 02. 2021 roční zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 

k 31. 07. 2021 průběžnou zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 

k 05. 02. 2022 roční zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 

k 31. 07. 2022 závěrečnou zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2022 

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 20. července 2022. 

Bez řádného předložení zpráv o realizaci v předepsaném termínu nebudou Příjemci 

v následujícím období uvolněny prostředky dotace.  

Příjemce je v rámci předložení roční zprávy 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. 1626582/0800 v termínu do 5. února 

následujícího roku po roku, na který byla vyrovnávací platba kalkulována. 

 
e. V Části IV. odst. 1. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním: 
 

Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními 

opatřeními ve státním rozpočtu následovně:  

a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými 

celky a poskytovatelem dotace, ve splátkách platebním poukazem na jejich běžné 

účty,  

http://www.esfcr.cz/
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b) příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými celky ve splátkách 

platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím účtu zřizovatele, 

………………….., č.ú.: ………………, pod UZ (účelovým znakem) 13013, 

 

c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty. 

 

Předpokládané výše a termíny záloh: 

 

1. záloha v termínu do 29. 02. 2020 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný 

rok 

2. záloha v termínu do 31. 08. 2020 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný 

rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 

3. záloha v termínu do 28. 02. 2021 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný 

rok po předložení roční zprávy o realizaci 

4. záloha v termínu do 31. 08. 2021 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný 

rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 

5. záloha v termínu do 28. 02. 2022 ve výši maximálně 100 % poskytnuté dotace na 

daný rok po předložení roční zprávy o realizaci 

 
  

 
2. 
 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
Poskytovatel i Příjemce obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Varianta 1: Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona 
č. 250/2000 Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup 
do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, což se týká i případných dalších 
dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Tento dodatek 
ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

Varianta 2: 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: ……@....... Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem 

jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Varianta 3: Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 
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4. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …………..……… 
ze dne …………….  

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 
 
 
 
 
 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj 
PaedDr. Jiří Kulhánek 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

Příjemce  
Název  
Statutární zástupce 

 

 


