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Důvodová zpráva 
 
 
          Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá k odsouhlasení 
Zastupitelstvu města uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o poskytnutí 
finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou“ 
číslo smlouvy 111   2018/OSVaZ/VO, pro Centrum sociálních služeb 
Jablonec nad Nisou, p. o., Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, IČ: 43256503, který je přílohou č. 1 této důvodové zprávy.  
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění a s přihlédnutím k zákonu č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  
  
         Jedná se o finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Jablonce 
nad Nisou, který byl již schválen usnesením ZM/18/2018 dne 15. 2. 2018.   
 
Tímto dojde k ponížení finančního příspěvku na provoz o 264.601,  Kč a o 
navýšení investičního příspěvku  na částku 264.601,  Kč. Investiční 
příspěvek bude použit na nákup služebního vozu Citroën Berlingo pro výkon 
pečovatelské služby.  
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má rozpočtovány finanční prostředky 
ve své kapitole. 
   
Příloha č. 1  Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou“ číslo smlouvy 
111   2018/OSVaZ/VO. 

Příloha  č. 2  Žádost o převedení části finančního příspěvku Centra sociálních 
služeb Jablonec nad Nisou, p. o. ze dne 16. 5. 2018 na investici. 

 



 

 

 

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou 
 č. 111 - 2018/OSVaZ/VO  

 
(ve smyslu § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a  s přihlédnutím k zákonu 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) 

 

 
 

Smluvní strany 
 
 

1. Statutární město Jablonec nad Nisou, 

zastoupené Ing. Petrem Beitlem, primátorem města   
a Ing. Milošem Zahradníkem, náměstkem primátora  

 
 Sídlo:   467 51 Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19 
 Bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100 
 IČ:   00262340 
 (dále jen poskytovatel) 
 
 
 a 
 
 
2. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.,  

 zastoupená paní Naděždou Jozífkovou, ředitelkou organizace  
 
 Sídlo:   Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 
 Bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou, č. ú. 15630451/0100 
 IČ:   43256503 
 (dále jen příjemce) 
  
 
(dále jen smluvní strany) 
 

I. Předmět dodatku č. 1 
 

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách „Smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou č. 111-2018/OSVaZ/VO: 

 
Čl. I – Předmět smlouvy zní nově takto: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku příjemci na období roku 2018 ve výši: 

 
a) finanční příspěvek na provoz 

 
ve výši   18.583.399,--  Kč 

 
(slovy: osmnáct miliónů pět set osmdesát tři tisíce tři sta devadesát devět korun českých) 



. 
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Finančním příspěvkem na provoz rozumí úhrada provozních nákladů do výše, která není 
pokryta vlastními výnosy, popř. finančními prostředky z jiných zdrojů (s výjimkou odpisů). 

 
 
b) finanční příspěvek na investici 
 

ve výši  264.601,--  Kč 
 

(slovy: dvě stě šedesát čtyři tisíce šest set jedna koruna česká) 
 

na pořízení investice – nákupu osobního vozu Citroën Berlingo. 
 

   
Příspěvek je poskytnutý na základě schváleného rozpočtu města dle usnesení Zastupitelstva 
města ZM/18/2018  z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou 
dne 15. února 2018, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou 

ZM/58/2018  ze dne 22. 3. 2018 a  ZM/  /2018 ze dne 21. 6. 2018.  
 

 
Čl. II. „Závazky smluvních stran“, je v bodu 2. Doplněn o písmeno g) tohoto znění: 
 
g) v případě poskytnutí investičního příspěvku předložit jeho vyúčtování v písemné 

i elektronické podobě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v pl. znění, a v souladu s pokyny poskytovatele finančního příspěvku. 

 
 

II. Závěrečné ustanovení 
     

 
1. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich neuzavřela tento dodatek č. 1 v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek. 
 

    2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podepsáním řádně přečetly 
a souhlasí s jeho zněním. 

 
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, předmětu plnění a výše 

poskytnutého finančního příspěvku. 
 

4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, poskytovatel obdrží tři stejnopisy 
a příjemce jeden stejnopis. 

 
5. „Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 a další případné dodatky budou 

zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv)“. 

 
6. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony 

a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním 
ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou 
skutečnost podle zvláštního zákona. 

 
7. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 

s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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8. Smluvní strany jakožto subjekty povinné dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(o registru smluv), se výslovně dohodly, že smlouvu vč. jejích všech případných dodatků či 
změn zveřejní v souladu se zák. o registru smluv v příslušném registru smluv poskytovatel. 

 
 
V Jablonci nad Nisou dne:   
 
 
 
Za poskytovatele:       
 
 
 
 
…………………………………..    …………………………………. 
Ing. Petr Beitl                            Ing. Miloš Zahradník 
primátor města                                 náměstek primátora   
  
                                               
 
 
                                                       Za příjemce: 
   
                                              
 
                                         …………………………………… 
                                                   Naděžda Jozífková 
                                                   ředitelka organizace 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za věcnou správnost: Hana Hladíková, rozpočtář OSVaZ 



 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 
     Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČO: 43256503 
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Mgr. Martina Rosenbergová 
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  
Magistrát města Jablonec nad Nisou 
Mírové náměstí 3100/19 
467 51 Jablonec nad Nisou 
 
 
V Jablonci nad Nisou 16. května 2018 
 
 
Žádost o převedení části finančního příspěvku poskytovaného z rozpočtu statutárního města 
Jablonce nad Nisou na základě smlouvy č. 111 – 2018/OSVaZ/VO 
 
Tímto Vás žádáme o schválení rozpočtové změny, a to převod prostředků provozní dotace 
zřizovatele na dotaci investiční ve výši 264 601 Kč.  
 
Důvodem této žádosti je nákup jednoho užitkového vozu Citroën Berlingo dle výběrového řízení na 
základě výzvy zakázky malého rozsahu čj. 2018_04/01_vnitřní správa ze dne 16. 4. 2018.  
 
Konečná cena je stanovena takto:  
 

- nový vůz Citroën Berlingo – 314 601 Kč, 

- odkup vozu Citroën Berlingo 1.4I, rok výroby 2008, SPZ 3L0 0735, VIN VF7GJKFWC93499182 – 

50 000 Kč.    

 

Výsledná částka k platbě = 264 601 Kč. 

 

 

Žádáme Vás tedy o převod částky 264 601 Kč z prostředků provozní dotace na dotaci investiční, 

abychom mohli dokončit koupi a prodej vozu.  

 

 

 
 
S pozdravem   
 
 
 
Ing. Helena Kůsová 
zástupce ředitele pro ekonomiku a správu majetku 
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