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Kraj Vysocí na 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

106538 

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace - dodatek č. 2 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Mgr. Pavel Franěk 

Schváleno: ZK Datum: 12. 9. 2017 Č.usnesení: 0405/05/2017/ZK 

Dokument uložen u: OPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Občanská poradna Jihlava, z. s. 

Smluvní částka: 1) 163000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sociálních věcí 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OSV/Tvarůžková 22. 9. 2017 

Projednáno s: 

Právní kontrola: OSV/Švarcová 22. 9. 2017 

Předkládá: OSV/Švarcová 22. 9. 2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSV/Švarcová 22. 9. 2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSV/Švarcová 22. 9. 2017 ) , / 
Správce rozpočtu: OE/ Kopecká 2 S. 09. 2017 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 66597064), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: tvaruzkova, datum ověření: 22.09.2017 11:59:47): 

dotace na sociální služby, IDZZ02006.0329, IDZZ02006.0330 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 163000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: , ORJ: , ORG: POL: UZ: 13305 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. 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 uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

uzavřený na základě dohody smluvních síran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") , 

IDZZ02006 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 

a  MU 

Občanská poradna Jihlava, z.s. 
adresa: Žižkova 13, 586 01 Jihlava 
IČO: 66597064 
zastoupena: Bc. Karlem Křivánkem, DiS. 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 135901885/0300 

spolu uzavřeli dne 9. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek") 

II. Změny a doplňky 

V ČI. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují 

za poslední odrážku u písm. a): Občanská poradna Jihlava odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 152 000 Kč 
- IDZZ02006.0329 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku: 1 937 000 Kč 
za poslední odrážku u písm. b) Občanská poradna Jihlava (Telč)odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 11 000 Kč 
- IDZZ02006.0330 
- Celkový výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku: 70 000 Kč 
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ČI. 7., odst. 1) se doplňuje ria konci odstavce věta: 

Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0329, IDZZ02006.0330 bude čerpána pouze na 
úhradu osobních nákjadů vzniklých při poskytování základních činností sociálních 
služeb uvedených v ČI. 2 smlouvy v období od 1.7.2017 do 31. 12. 2017 včetně 
souvisejících osobních nákladů, které budou proplaceny do 20.1. 2018. 

ČI. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 

Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0329, 
IDZZ02Q06.0330 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017. 

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. 

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."1* 

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 12. 9. 2017 usnesením 
č. 0405/05/2017/ZK. 

III. Ostatní ustanovení 

smluv. 
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Bc. Karel Křiván^k^CfcS. 
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Mgr. Pavel Franěk 
náměstek hejtmana 
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