Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.04.2022
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování
sociálních služeb č. JMK075272/22/OSV
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - dodatek

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Jitka Tesařová - ekonom pověřený řízením organizace

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Paní Mgr. Jitka Tesařová, pověřena řízením organizace Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní
1275/10, Kuřim předkládá RM žádost o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční
podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK075272/22/OSV ve výši 497.600 Kč účelově určenou
k úhradě uznatelných nákladů pečovatelských služeb na rok 2022.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních
služeb č. JMK075272/22/OSV mezi Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3,
601 82 Brno, IČO 70888337, Centrem sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim,
IČO 49457276 a městem Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO 00281964
účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů pečovatelských služeb ve výši 497.600 Kč na rok
2022.
Termín plnění: 30.04.2022
Zodpovídá: Mgr. Jitka Tesařová - ekonom pověřený řízením organizace

Vytvořeno 05.05.2022 10:57:20
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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č.
JMK075272/22/OSV
KUJMXOPOLVP4
Smluvní strany:
1. Jihomoravský kraj
zastoupený:
sídlo:
IČ:
bankovní spojení:
účet:

Bc. Jana Leitnerová, členka Rady Jihomoravského kraje,
na základě pověření č. j. JMK17149/2021 ze dne 04.02.2021
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
70888337
Komerční banka, a.s.
35-4662750247/0100

(dále také „poskytovatel“)
a
2. Centrum sociálních služeb Kuřim
zapsaná:
v příslušném rejstříku
zastoupená:
Mgr. Jitka Tesařová, pověřena řízením organizace
sídlo:
66434 Kuřim, Zahradní 1275/10
IČ:
49457276
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú.:
102934621/0100
(dále jen „příjemce“)
a
3. Město Kuřim
zapsané:
zastoupené:
sídlo:
IČ:
bankovní spojení:
č.ú.:

v příslušném rejstříku
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
Komerční banka, a.s.
9005-22824641/0100

(dále jen „zřizovatel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě č. JMK075272/22/OSV (dále jen „smlouva“) je
poskytnutí účelové finanční podpory.

2. Tímto Dodatkem se smlouva mění následovně:
V Článku II. Výše finanční podpory se odst. 2 a 3 mění tak, že se doplňuje o následující
text:
2. Dále se příjemci poskytuje účelová finanční podpora v celkové výši 497.600,- Kč
(slovy: čtyřistadevadesátsedmtisícšestset korun českých).
3. Dále se příjemci poskytuje účelová finanční podpora v rozsahu uvedeném níže
v tabulce a je účelově určena k úhradě uznatelných nákladů uvedených sociálních služeb:

Druh služby

Identifikátor služby

Výše finanční podpory dle § 101a
zákona o sociálních službách

Pečovatelská služba

6989675

497.600,- Kč

Článek II.
Způsob poskytnutí finanční podpory
1. Finanční podpora bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet zřizovatele
uvedený v záhlaví tohoto Dodatku nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto Dodatku a zároveň po přijetí svěřené části dotace ve stavu rozpočtového
provizoria z Ministerstva práce a sociálních věcí na účet Jihomoravského kraje. Finanční
podpora je poskytována formou zálohy s povinností následného vypořádání.
2. Vyplacením se rozumí odeslání finančních prostředků z účtu Jihomoravského kraje.
3. Výše uvedené termíny jsou pro Jihomoravský kraj závazné pouze v případě plné spolupráce
příjemce i zřizovatele, především při zajištění podpisu tohoto Dodatku statutárním orgánem,
poskytnutí čísla aktivního bankovního účtu apod.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
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 podpisy.
4. Příjemce a zřizovatel svými podpisy stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví tohoto
Dodatku, především pak název, sídlo, IČ a číslo účtu.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv umožňující dálkový přístup. Smluvní strany se
dohodly, že návrh na uveřejnění Dodatku v registru smluv podá poskytovatel.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
O uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. JMK075272/22/OSV o poskytnutí finanční podpory na
poskytování sociálních služeb rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36 d)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém
11. zasedání konaném dne 31.03.2022 usnesením č. 1000/22/Z11.
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
«CISLO_JEDNACI»

………………………………………….
Jihomoravský kraj
(poskytovatel)

………………………………………….
Centrum sociálních služeb Kuřim
(příjemce)

………………………………………….
Město Kuřim
(zřizovatel)

