Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 190/2015
o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky
v domě s pečovatelskou službou Dubí 3, Bílinská 141
na rok 2016
uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění

Dále uvedení účastníci, a to:
1. MĚSTO DUBÍ,

zastoupené místostarostou PhDr. Jiřím Šillerem
Sídlo: Dubí, Ruská 264/128, PSČ 417 01
IČO: 266 281
(dále jen poskytovatel dotace)
a
2. PAMPELIŠKA, o.p.s.,

zastoupená ředitelkou společnosti Yvonou Brichovou
Sídlo: Ústecká 318, Velké Březno, PSČ 403 23
Místo poskytování: Českobratrská 46, 415 01 Teplice
IČO: 272 84 506
(dále jen poskytovatel sociální služby)
uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tento
dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou
službou Dubí 3, Bílinská 141 na dobu určitou do 31. 12. 2016.

Článek I. – VIII. beze změn.

IX.
Poskytovatel dotace tímto Dodatkem přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 462 k zajištění
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2016–2018, vydané poskytovateli sociálních služeb Ústeckým
krajem dne 25. 1. 2016, s tím, že finanční podpora na základě Smlouvy č. 190/2015 tvoří
nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli sociálních služeb v
souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).
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X.
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, 1 vyhotovení obdrží Pampeliška, o.p.s., 2
vyhotovení obdrží Město Dubí.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že vyjadřuje jejich
skutečnou vůli a na důkaz toho ji podepisují.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Právní jednání bylo projednáno RM dne 6. 9. 2016 usnesením RM č.875/31/2016.

V Dubí dne 14. 9. 2016

V Dubí dne 22. 9. 2016

_________________________
PhDr. Jiří Šiller, v.r.
místostarosta

________________________
Yvona Brichová, v.r.
ředitelka společnosti
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