Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/63/2017
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Mgr. Pavlem Svobodou, náměstka
hejtmana pro řízení resortu sociálních věcí
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 19-7964000277/0100
dále jen „poskytovatel“
a
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
se sídlem: U Sila 321, 463 11 Liberec 30
IČO: 71220038
osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 786239640277/0100
dále jen „příjemce“
takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 13.3.2017na základě Pověření k poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za
poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/63/2017 (dále jen
„smlouva“).
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2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna výše vyrovnávací platby pro rok 2017.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na navýšení vyrovnávací platby pro
rok 2017 z částky 8.208.930,00 Kč na částku 8.421.013,00 Kč.
2. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je vyrovnávací platba stanovena
v členění na závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkové organizace:
 Provozní příspěvek na rok 2017 ve výši

8.421.013,00 Kč

v tom: na odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele

552.400,00 Kč

a na provoz

7.868.613,00 Kč

 Odvod z fondu investic organizace na rok 2017 ve výši 317.220,00 Kč
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden
obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění poskytovatelem v registru smluv, a
to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto
dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2255/17/RK ze dne 5. 12. 2017.

V Liberci dne

V

………………………………

…………………………

Mgr. Pavel Svoboda

Mgr. Eva Stehlíková

náměstek hejtmana

ředitelka
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dne

