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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POVĚŘENÍ KRAJE VYSOČINA K ZAJIŠTĚNÍ 
DOSTUPNOSTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAŘAZENÍM DO SÍTĚ VEŘEJNĚ 

PODPOROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRAJI VYSOČINA

„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

„občanský zákoník'1)'1 n ňYUu
o WF

I. Smluvní strany

Pověřující:
Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)

a

Pověřovaný:
Diecézní charita Brno
se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Černá Pole 
Statutární zástupce: Ing. Mgr. Oldřich Haičman 
IČO: 44990260 
(dále jen „Poskytovatel")

Kraj a Poskytovatel spolu dne 21. 2. 2018 uzavřeli smlouvu o Pověření Kraje Vysočina 
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných 
sociálních služeb v Kraji Vysočina (dále též „Pověření")
Výše uvedené smluvní strany spolu uzavírají tento dodatek k Pověření (dále jen „Dodatek").

II. Změny a doplňky

1) V preambuli Pověření se text:

„Okamžitá kapacita služby: IP IV-45 lůžek (15 byt. jednotek), IP V -16 lůžek ( 3 
byt. jednotky pro rodiče s dětmi + 6 lůžek pro ženy bez domova)"

nahrazuje textem:

„Okamžitá kapacita služby: IP VI -45 lůžek (15 byt. jednotek), IP V- 16 lůžek ( 3 
byt. jednotky pro rodiče s dětmi + 6 lůžek pro ženy bez domova)".
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III. Ostatní ustanovení

1) Ustanovení Pověření neupravená tímto dodatkem zůstávají 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.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

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 schválila Rada Kraje Vysočina 18. 12. 2018 usnesením
č. .
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Mgr. Pavel Franěk
1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Uf DIECÉZNÍ CHARITA
teiK BRNOCharila

tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
IČ: 44990260, DIČ: CZ44990260 -4- ížtova S7, 58/
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