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DODATEK Č. 1
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

FV02782.0001
0

či. 1
Smluvní strany

O

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
(dále jen “Kraj") 
bankovní spojení:

a

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA hejtmanem kraje 
Mgr. Jan Tourek, člen rady kraje

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 27820001

Diecézní charita Brno
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
(dále jen “Příjemce”) 
Organizační jednotka: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 
44990260
Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, MBA

Oblastní charita Jihlava 
Československá obchodní banka, a. s. 
108383744/0300

ČI. 2
Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace
FV02782.0001 uzavřené dne 1. 4. 2020 (dále jen „smlouva"):

1) V článku 5 smlouvy se odst. 3 v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 3), který 
zní:

„Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených 
v tabulce v odst. 2, bude částka dotace úměrně snížena. Pokud bude počet hodin 
programů specifické či selektivní primární prevence1 včetně hodin přípravy2 nižší než 
počet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy, bude částka dotace úměrně snížena na výši

1 Pro účely této smlouvy se za realizaci programů specifické či selektivní prevence považují 
kromě vlastního provedení programu ve školách také aktivity spočívající v preventivních 
kampaních a programech realizovaných v on-line prostoru nebo při setkáních s cílovou 
skupinou mimo školu.
2 Pro účely této smlouvy se za hodinu přípravy považuje hodina vzdělávání členů týmu, 
či hodina práce na změně, úpravě dokumentů potřebných pro realizaci programů specifické 
či selektivní prevence v nově nastalých podmínkách (zejména úpravy pro potřeby on-line 
prostoru).
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odpovídající součinu nižšího počtu hodin a částky na hodinu programu uvedené v Příloze 
č. 1 této smlouvy. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše 
celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2 a zároveň počet hodin 
programů specifické či selektivní primární prevence1 včetně hodin přípravy2 bude nižší 
než počet hodin uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy, bude částka dotace úměrně 
snížena tak, že bude odpovídat vyššímu snížení určeného dle předchozích ustanovení 
tohoto odstavce."

ČI. 3
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

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

3) 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.

4) 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 této smlouvy.

5) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

6) 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.

7) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 9. 2. 2021 
usnesením č. 0045/01/2021/ZK.

Za Příjemce
v JiíSA 1 1 02. 2021

dne.......................

Za Kraj 

V Jihlavě dne =8. 03. 2021

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA 
ředitel Diecézfií charity Brno

-tlJt#

Charita
DIECÉZNÍ CHARITA 
BRNO

tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
IČ: 44990260, DIČ: CZ 44990260 -19.

Mgr. Jan Tourek 
člen rady kraje
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