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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 ZZ02772

ČI. 1 
Smluvní strany

(dále jen "Kraj”

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupen: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy 
pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní kraje

a

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo Účtu: 123-6403280227/0100

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.
se sídlem: Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 02376822
zastoupený: Ing. Kamilou Valštýnovou, ředitelkou organizace
(dále jen “Příjemce”
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 2111172007/2700

spolu uzavřeli dne 2. 3. 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 sociální služby Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. - domov se 
zvláštním režimem odrážky:

- Navýšení dotace z Kraje s účelovým znakem 13305 o částku: 646 000 Kč,
- ID ZZ02772.0225 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy)
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy 

po uzavření jejího dodatku: 3 052 000 Kč
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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 30. 6. 2022 včetně souvisejících nákladů, které budou proplaceny 
do 20. 7. 2022.

ČI. 7, odst. 2) Smlouvy nově zní:

Dotaci s účelovým znakem 13 305 i s účelovým znakem 053 lze použít pouze na výdaje 
uskutečněné v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, pokud se zároveň jedná o náklady, které 
se vztahují k tomuto období. Výjimečně je možné uhradit náklady související s jiným účetním 
obdobím než od 1.1. 2022 do 30. 6. 2022 z dotace s účelovým znakem 053 v případech, 
kdy to vyplývá ze smluvních nebo obdobných vztahů. V tomto případě může být dotace 
použita na výdaj uskutečněný od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, i když se jedná o náklad 
související s jiným účetním obdobím (např. pojištění odpovědnosti z provozu motorového 
vozidla, předplatné,... tzv. časové rozlišení).

ČI. 8, písm. m) Smlouvy nově zní:

řídit se při použití poskytnutých prostředků především rozpočtem sociální služby uvedeným v 
Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu Kraje (příspěvek na 
vyrovnávací platbu) na rok 2022 podané Příjemcem v elektronickém systému k tomu 
určeném; od tohoto rozpočtu se lze odchýlit pouze v nezbytně nutných a odůvodněných 
případech, které je Příjemce povinen oznámit na příslušném formuláři zveřejněném 
prostřednictvím Sociálního portálu na webu Kraje, změny je třeba předem konzultovat s 
odpovědnými pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina, a to 
nejpozději v termínu do 31. 5. daného rozpočtového roku a mohou být provedeny pouze na 
základě písemného souhlasu vydaného odborem sociálních věcí,

ČI. 8, písm. p) Smlouvy nově zní:

k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí 
poskytovat Kraji informace (reporty) stanovené odborem sociálních věcí o plnění Služby za 
předchozí kalendářní čtvrtletí, a to prostřednictvím aplikace Výkazy sociálních služeb; v této 
aplikaci v uvedeném termínu aktualizovat plán nákladů a výnosů na rok 2022; report za 1. 
pololetí roku 2022 zároveň plní funkci závěrečné zprávy s termínem podání do 31. 8. 2022 a 
nebrání-li tomu závažné okolnosti, spolupracovat na zavádění společných postupů při řešení 
problematiky sociálně zdravotního pomezí, zejména se v případě pobytových sociálních 
služeb podle pokynů odboru sociálních věcí zapojit do projektu společného pořadníku 
žadatelů a zajistit podmínky pro zapojení se do tohoto projektu,

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.
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4) Tento
strana
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dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
vinformačním systému veřejné správy - Registru

6)

5)

IS-to

Sb,noj 
ate0

že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

ano registru smluv) splní Kraj.

vnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
tiobeznamen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
stranyse zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

Stranou-mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
pisemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
pinnf podminek tohoto dodatku.

7)MTentoDodateksschválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 10. 5. 2022 usnesením

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

Alzheimercentrum Jihlava, Z:M
B* IČO: 023 76 822 
2" DIČ: CZ699003518
Romana Havelky 13, 586 01 Jihlava

Mgr. Jan Tourek 
radní kraje

Ing. Kaniila Valštýnová 
ředitelka organizace
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