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Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a 
o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského 
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Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 

Schváleno: ZK Datum: 13.9.2016 Č.usnesení: 0497/05/2016/ZK 

Dokument uložen u: OPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sociálních věcí 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OSV/Bc. Pospíchalová 4.10.2016 

Projednáno s: 

Právní kontrola: OSV/Mgr. Bína 4.10.2016 // Í 

Předkládá: OSV/JUDr. Švarcová 4.10.2016 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSV/JUDr. Švarcová 4.10.2016 A/? ' $íu. 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSV/JUDr. Švarcová 4.10.2016 A 4 J&sU 
Správce rozpočtu: OE/ Bc., DiS. Zemanová 04.  10.  2016 

Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 26908042), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: pospichalova.m, datum ověření: 04.10.2016 09:38:39): 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu. kID PR01666.0027 

Rozpočtová skladba: | ^ r 114 { ony 5W; QĚLG ooomsvooooo 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce vice smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, přip. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, přip. sekce nebo samostatné odděleni, které za písemnost, její vyřízeni a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

„uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze 
smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 

„občanský zákoník")" 

k ID PR01666.0027 

I. Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4200176965/6800 
variabilní symbol: 
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TyfloCentrum, o. p. s. 
adresa: Brněnská 626/8,586 01 Jihlava 
IČO: 26908042 
zastoupen: Mgr. Ivetou Bělovovou Dolejší 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1468239329/0800 

spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva"). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s ČI. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek"). 

II. Změny a doplňky 

1) V ČI. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu" 
vypouští „financovaná z projektu". 

2) V ČI. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 
„dotace") a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace" nahrazuje slovem „projekt". 

3) V ČI. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů ód připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené zvýše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální 
projekt IV." 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle ČI. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1.10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy." 

4) V ČI. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku". 

5) V ČI. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina", originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí." 

6) V ČI. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje: 

„ČI. 9" za „ČI. 16" 

7) V ČI. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 

„ČI. 10" za „ČI. 17" 

8) V ČI. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje." 

III. Ostatní ustanovení 

1) Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
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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 vlastnoruční podpisy. 

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením 
č. 0497/05/2016/ZK. 

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s, 
Brněnská 626/8, 586 01 Jihlava 

IČ: 269 08 042, ID dat. schr.: tf3eu49 
Tel.: 724 865 566, 778 536 335 

č.ú.: 1468239329/0800 

smluv. 

v dne V Jihlavě dne 

Mgr. Ivetoé Bělovová Dolejší 
ředitelka 

MUDr. Jiří Bětftáinef •> j r 
hejtman Kraje Vysočina 
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