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DODATEK Č. lil KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(VYROVNÁVACÍ PLATBY) 

„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, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)“

k ID 7702756.0007

I. Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní kraje
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4 200 511 049/6800
variabilní symbol:
specifický symbol:

a

Středisko křesťanské pomoci Jihlava 
adresa: Čajkovského 699/6, 586 01 Jihlava 
IČO: 46259830
zastoupen: Mgr. Davidem Chlupáčkem 
(dále jen “Příjemce")
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1465080359/0800 

spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (vyrovnávací platby), (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany 
uzavírají v souladu s ČI. 14 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“).

II. Změny a doplňky

1) ČI. 4 odst. 1) nově zní:

1) „Kraj navyšuje Příjemci na základní činnosti sociálních služeb dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz služby uvedené včl. 2 této smlouvy v období od 1. 1. 2019 do 
31. 12. 2021 o 1 445 631 Kč, na celkovou částku 13 683 466 Kč.“

2) ČI. 6 odst. 1) nově zní:

1) „První část dotace bude vyplacena ve výši tříměsíčního období do 30 kalendářních dnů 
od podpisu této smlouvy. První část dotace má formu zálohy a bude poskytnuta 
poskytovateli po celou dobu projektu. Bude vyúčtována nejpozději ke dni ukončení 
platnosti smlouvy tj. 31. 12. 2021 a to proti nákladům za poslední monitorovací období.
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V případě předčasného ukončení Smlouvy bude první část dotace vyúčtována proti 
nákladům za poslední 3 měsíce bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“

3) ČI. 7 odst. 1) nově zní:

1) „Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.t o sociálních 
službách uvedených v ČI. 2 této smlouvy v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 
včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2022.“

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.

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 platností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

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 14. 9. 2021 usnesením 
č. 0374/06/2021 /ZK.

V MuUANL n 15.9 2
V ...............................dne ...:.....................

20. 09. 2021
V Jihlavě dne...........................................

Mgr. David Chlupáček
ředitel

Středisko kest‘anské pomOci J ihe/ 
Čajkovského 669/ 9, 586 01 JtnnVa 

K: 452 59 830

Mgr. Jan Tourek 
radní kraje

KTMj Vy5Odina

Strana 2 (celkem 2)


