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Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 91/2022 
dle dotačního programu na činnosti v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pro rok 2022 

z rozpočtových prostředků města Ústí nad Orlicí (dále jen „Smlouva“) 
 

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 

mezi 
 
Poskytovatel dotace:   Město Ústí nad Orlicí 
Sídlo:      Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
IČO:    00279676 
Bankovní spojení:  Komerční banka 
Č. účtu:    19-420611/0100 
Zastoupený:    Petrem Hájkem, starostou města  
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

 
Příjemce dotace:  SKP-CENTRUM, o.p.s. 
Sídlo:     Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice 
IČO:    27534804 
Bankovní spojení:   ČSOB, a. s.         
Č. účtu:    221077482/0300 
Zastoupený:    Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem společnosti 
 (dále jen „příjemce dotace“) 
  
 

1. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Smlouvy o poskytnutí dotace č. 91/2022 dle dotačního 
programu na činnosti v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pro rok 2022 z rozpočtových 
prostředků města Ústí nad Orlicí ze dne 11. 4. 2022, která spočívá ve změně názvu projektu (účelu 
poskytnuté dotace), a to že původní název projektu „Komunitní práce v Ústí nad Orlicí“ nově nese 
název „Terénní program v Ústí nad Orlicí“.  
 
Tabulka s rozpisem dotace na projekt „Terénní program v Ústí nad Orlicí“, nově zní: 

 

ÚZ 
Název projektu 

(účel poskytnuté dotace) 

  

3
95

0
 

  Terénní program v Ústí 
nad Orlicí* 

1. Celkové náklady/výdaje na projekt dle žádosti o 
dotaci pro rok 2022: 

683.000 Kč 

2. Schválená dotace celkem: 56.000 Kč 

z toho udělené výjimky v rámci čerpání dotace:  

- osobní náklady vč. odvodů 40.290 Kč 

- ostatní – stravné 2.000 Kč 

3. Doba, v níž má být dosaženo stanoveného 
účelu, resp. má být zrealizován projekt: 

nejpozději do 
31.12.2022 

4. Minimální 20% spoluúčast příjemce dotace na 
výdajích projektu: 

14.000 Kč 

5. Termín předložení Finančního vypořádání: do 21. 1. 2023 

* Změněn název projektu, ostatní zůstává beze změny. 
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2.  
 

Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytnutí dotace č. 91/2022 dle dotačního programu na činnost v oblasti 
sociálních služeb a zdravotnictví pro rok 2022 z rozpočtových prostředků města Ústí nad Orlicí 
uzavřené dne 9. 5. 2022 zůstávají v platnosti beze změn.    
 
K uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 91/2022 dle dotačního programu na 
činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pro rok 2022 z rozpočtových prostředků města Ústí 
nad Orlicí ze dne 11. 4. 2022 dalo souhlas Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí dne 12. 9. 2022 
usnesením č. XY/21/ZM/2022.  
 
Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění. 
 
Příjemce dotace souhlasí se zpracováním svých v dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676. Souhlas uděluje 
příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 
 
Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, 
je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
příjemce dotace a dva poskytovatel dotace. 
 
Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle 
svobodné a vážné vůle a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne  . . . . . . .    V Pardubicích dne . . . . . . . . 
 
 
 
 
…………………………………………….             ……………………………………….. 
                   Petr Hájek                                                 Mgr. Jiří Pitaš 
              starosta města         ředitel společnosti 
        poskytovatel dotace          příjemce dotace 


