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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 Z702772

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO:

Žižkova 57, 586 01 Jihlava 
70890749

zastoupen: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy 
pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní kraje
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 123-6403280227/0100

a

Denní centrum Barevný svět, o.p.s.
se sídlem: Okružní 962/13, Borovina, 674 01 Třebíč
IČO: 29277418
zastoupeno: Mgr. et Bc. Petrou Tučkovou, ředitelkou
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu; 2816167339/0800

spolu uzavřeli dne 28. 2. 2022 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. a) Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (chráněné bydlení) 
odrážky:

- Navýšení dotace z Kraje s účelovým znakem 13305 o částku: 2 780 000 Kč,
- ID ZZ02772.0313 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy)
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy 

po uzavření jejího dodatku: 4 499 000 Kč

za poslední odrážku u písm. b) Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (denní stacionář) 
odrážky:

- Navýšení dotace z Kraje s účelovým znakem 13305 o částku: 1 723 000 Kč,
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ID ZZ02772.0296 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy)
Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy 
po uzavření jejího dodatku: 2 851 000 Kč

za poslední odrážku u písm. c) Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (sociální rehabilitace) 
odrážky:

- Navýšení dotace z Kraje s účelovým znakem 13305 o částku: 468 000 Kč,
- ID ZZ02772.386 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy)
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy 

po uzavření jejího dodatku: 1 627 000 Kč

ČI. 7, odst. 1) Smlouvy nově zní:

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování nezbytných nákladů vzniklých při 
poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v ČI. 2 této smlouvy 
v období od 1.1.2022 do 31. 12. 2022 včetně souvisejících nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1.2023.

Eli. 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 platnosti 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 
č. 0185/03/2022/ZK.

v 7/0E2$ . .z 222

——- /Denní centrum
/ ý( Pnérevný svět o. p. S.
' /AQižní 962/13, 674 0l TvM

7 —1Č 29277418, TcL: 538 423 948

Mgr. et Bc. Petra Tučkova 
ředitelka

Kraje Vysočina 10. 5. 2022 usnesením

1 9 -05- 2022
V Jihlavě dne...................................

f--------ý 1 .......

1 éleA

Mgr. Jan Tourek 
radní kraje
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