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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3270/SoPD/SV 
  
 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem, členem Rady Ústeckého kraje na základě     
                            Pověření Ústeckého kraje ze dne 22. 5. 2019  
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Faistová 
E-mail/telefon: faistova.s@kr-ustecky.cz 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1630952/0800 
(dále jako „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce: 
Farní charita Litoměřice  
Sídlo:  Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice - Předměstí 
Zastoupený: Mgr. Karolínou Wankovskou, ředitelkou 
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Wankovská 
E-mail/telefon: karolina.wankovska@fchltm.charita.cz / 417 770 000 
IČ: 46769382 
DIČ: CZ46769382 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 19-5927090227/0100 
(dále jako „Příjemce“) 
 
zapsaný v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR dne 30. 10. 1996, 
číslo evidence 8/1-05-719/1996. 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
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DODATEK Č. 1 
 
ke smlouvě o poskytování neinvestiční dotace v programu „Podpora Ústeckého kraje na 
sociální služby 2020 – malý dotační program“ č. 19/SML3270/SoPD/SV ze dne 18. 11. 2019. 
 

1. 

V souladu s článkem VI. odst. 2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně 

Smlouvy: 

 
Článek II. 

Účel, na který je dotace určena 
doba, v níž má být dosaženo účelu 

 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace sociální 
služby (dále jen „Služba“) v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální 
služby 2020 – malý dotační program“ dle poskytovatelem odsouhlaseného Rozpočtu 
plánovaných nákladů, a to v rozsahu dále uvedeného procentuálního podílu dotace na 
úhradě plánovaných nákladů. Rozpočet plánovaných nákladů je nedílnou součástí ujednání 
této Smlouvy, uložené ve spisu na Krajském úřadě Ústeckého kraje odboru sociálních věcí.  

Dotace se poskytuje v následujícím členění: 

     - na službu ID 9011520 terénní programy                                                      10 790,00 Kč, 

     - na službu ID 2548478 noclehárny                                                                  9 490,00 Kč, 

     - na službu ID 5964684 nízkoprahová denní centra                                       11 130,00 Kč, 

     - na službu ID 2241142 azylové domy                                                            41 490,00 Kč, 

     - na službu ID 3403190 pečovatelská služba                                                  51 690,00 Kč, 

     - na službu ID 5624320 domovy se zvláštním režimem                                  33 000,00 Kč, 

     - na službu ID 9518537 domovy pro seniory                                                     3 740,00 Kč, 

     - na službu ID 1269156 denní stacionáře                                                          9 940,00 Kč, 

     - na službu ID 2417772 odlehčovací služba                                                       4 330,00 Kč, 

     - na službu ID 6566711 domovy pro seniory                                                 113 040,00 Kč. 

       Celkem                                                                                                         288 640,00 Kč 

 

Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování 
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v bodě 15 Metodiky pro poskytování 
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje na 
sociální služby 2020 – malý dotační program „ (dále jen „Metodika malého programu“), v 
rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o 
sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v části II., bodu 4. této Smlouvy, v souladu 
s Metodikou malého programu. 
 
Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady) 
specifikované v bodě 14 Metodiky malého programu.   
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1. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb, které jsou 
nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy. Od jednotlivých nákladových rozpočtů 
služeb je možno se odchýlit (jen následujícím způsobem: 

a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek 
hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude 
dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny nebudou mít 
vliv na stanovené účelové určení, 
 
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace 
navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby) 
maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že 
bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na 
účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se 
omezení nevztahuje, 

c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace 
navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby) o 
více než 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude 
dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na účelové 
určení – pouze se souhlasem odboru SV KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp. 
pracovníci OPRS, o těchto změnách budou rozhodovat na základě písemné žádosti 
poskytovatele sociálních služeb (Příjemce). 

2. Termínem ukončení realizace Služby je 31. prosinec 2020. Pro Příjemce je tento termín 
stanoven jako závazný ukazatel. 

3. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 Smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu 
nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od 1. 1. do 31. 12.  roku, na který byla 
dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který 
byla dotace poskytnuta, s výjimkou zahrnutí   souvisejících nákladů - mzdy, nájemné, 
energie, telefon, internet, které budou uhrazeny do 31. 1. následujícího roku.  

4. Dotace se poskytuje jednorázově. 

5. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech Služby v maximální výši 70 %. Závazný finanční ukazatel musí být 
dodržen ve vztahu k celkovým nákladům Služby za dodržení druhového členění 
plánovaného nákladového rozpočtu. 

 
2. 

1. O poskytnutí dotace a uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …../27Z/2020 ze 
dne 9. 3. 2020. 

2. Ostatní údaje v Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace zůstávají beze 
změn. 

3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 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 této smlouvě, které by jinak 
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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 této smlouvy 
byla zaslána příjemci na e-mail: radka.velitsova@fchltm.charita.cz. Dodatek č. 1 ke 
smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

4. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
člen Rady Ústeckého kraje  

Příjemce 
Farní charita Litoměřice 
Mgr. Karolína Wankovská 

  na základě pověření 

 


