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

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

uzavřený na základě dohody smluvních stran 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“)

ID ZZ02767

ČI. 1 
Smluvní strany

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

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Jan Tourek, radní kraje

Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
se sídlem: 
IČO:

Myslibořice 1,675 60 Myslibořice 
00839345

zastoupená: Bc. Michaelou Grmelovou, předsedkyní správní rady (ředitelkou)
Ivanou Vrzáčkovou, členkou správní rady
Ivou Malou, členkou správní rady
Ilonou Pelánovou, DiS., členkou správní rady

(dále jen “Příjemce”
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 297767439/0300

spolu uzavřeli dne 8. 3. 2021 podle § 1746 odst 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, 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. b): Diakonie Myslibořice - Domov pro seniory odrážky: 
- Navýšení dotace z Kraje s účelovým znakem 13305 o částku: 1 131 000 Kč, 
- Navýšení dotace z Kraje s účelovým znakem 053 o částku: 1 732 000 Kč 
- IDZZ02767.0194 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy)
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- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy 
po uzavření jejího dodatku: 14 521 000 Kč

za poslední odrážku u písm. c): Diakonie Myslibořice - Domov se zvláštním režimem 
odrážky:

- Navýšení dotace z Kraje s účelovým znakem 13305 o částku: 424 000 Kč, 
- Navýšení dotace z Kraje s účelovým znakem 053 o částku: 650 000 Kč 
- IDZZ02767.0207 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy)
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy 

po uzavření jejího dodatku: 5 470 000 Kč

za poslední odrážku u písm. d): Diakonie Myslibořice - pečovatelská služba odrážky: 
- Navýšení dotace z Kraje s účelovým znakem 13305 o částku: 32 000 Kč,
- Navýšení dotace z Kraje s účelovým znakem 053 o částku: 48 000 Kč
- IDZZ02767.0215 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy)
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy 

po uzavření jejího dodatku: 425 000 Kč

ČI. 6 Smlouvy odst. 3) nově zní:

Druhá splátka bude vyplácena ve výši nevyplacené části poskytnutého příspěvku na 
vyrovnávací platbu poskytnutého pod účelovým znakem 13 305 upraveného dodatkem č. I 
smlouvy o poskytnutí dotace nejpozději do 30 kalendářních dnů od připsání 2. splátky dotace 
poskytnuté Kraji z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2021 na bankovní účet Kraje. 
Pokud bude dodatek č. I smlouvy uzavřen až po připsání 2. splátky dotace MPSV na účet 
kraje, bude částka, o kterou byl příspěvek na vyrovnávací platbu poskytnutého pod účelovým 
znakem 13 305 dodatkem navýšen, vyplacena do 30 kalendářních dnů od jeho uzavření.

ČI. 6 Smlouvy odst. 5), který zní následovně:

Částka, o kterou byl dodatkem č. I smlouvy navýšen příspěvek na vyrovnávací platbu 
poskytnutý pod účelovým znakem 053, bude vyplacena jednorázově nejpozději do 30. 9. 
2021 po jeho uzavření smluvními stranami. Pokud po uzavření dodatku č. I smlouvy o 
poskytnutí dotace MPSV poskytne nebo reálně přislíbí dotaci, ze které bude možné navýšit 
příspěvek na vyrovnávací platbu poskytnutý pod účelovým znakem 13 305, nárok příjemce 
příspěvku na vyrovnávací platbu s účelovým znakem 053 se poměrným způsobem krátí 
anebo zaniká.

III. Ostatní ustanovení

1) Ustanovení smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platností 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 a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.
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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 15. 6. 2021 usnesením 
č. 0290/04/2021/ZK.

V : /74442 t44w. ézah... dne. A /. 4.: 6 /
2 9 -00- 2021

V Jihlavě dne...................................

Lne í /
.......................... V.................................

Bc. Michaela Grmelová 
ředitelka organizace

Mgr. Jan Tourek 
radní kraje

Vv,ee
Ivana Vrzáčková 

členka správní rady

Iva Malá 
členka správní rady

( a r 'N ..*4"---*-,

Ilona Pelánová, DiS. 
členka správní rady

* 9 *9 8*4
BiaKorae i 
0IAKOME ČCE - 16* v Mysitbortech 

875 S3 Mysihošice t. ‘ @ 
tel s6b 834 931 10: 80S 33 345
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