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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Diecézní charita Brno  
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupená:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 20. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 8 odst. 3) Smlouvy nově zní takto:  
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu 
základních činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o 
sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně:  

 
 

jakoubkova
Textový rámeček
ZK-06-2015-90, př. 1počet stran: 426
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sociální služba: Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava, 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 3,30. 

 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
     …...................................................               ...........................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích 
adresa:   Myslibořice 1, 675 60  Myslibořice  
IČO:   00839345 
zastoupená:  Michaelou Grmelovou, předsedkyní správní rady (ředitelkou) 
   Hanou Svobodovou, členkou správní rady 
   Ivanou Vrzáčkovou, členkou správní rady   
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

číslo účtu: 8500008080/7940 
variabilní symbol: 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 8 odst. 3) Smlouvy nově zní takto: 
 
3) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu 

základních činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o 
sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně:  
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a) sociální služba:Diakonie Myslibořice – Domov pro osoby se zdravotním 

postižením, 
počet lůžek: 14, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%, 
 

b) sociální služba: Diakonie Myslibořice – Domov pro seniory, 
počet lůžek: 93, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%, 

 
c) sociální služba: Diakonie Myslibořice – Domov se zvláštním režimem, 

počet lůžek: 33, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%, 

 
d) sociální služba: Diakonie Myslibořice - Odlehčovací služby, 

počet lůžek: 4, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%, 

 
e) sociální služba: Diakonie Myslibořice – Pečovatelská služba, 

počet úvazků pracovníků v přímé péči1: 1,86,  
         celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 1,86. 

 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 jedná se o celkový průměrný počet úvazků pracovníků v přímé péči v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční 
prostředky 
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5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
  ..........................................................................     ....................................................  
 Michaela Grmelová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
            předsedkyně správní rady (ředitelka) radní Kraje Vysočina 
 
 Hana Svobodová 
 členka správní rady 
 
 Ivana Vrzáčková 
 členka správní rady   
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. 
adresa:   Vltavínská 1346, 674 01  Třebíč 
IČO:   27668240 
zastoupená:  Mgr. Jitkou Švaříčkovou, ředitelkou společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka a.s. 

číslo účtu: 2000344208/2010 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 14. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
         …..........................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jitka Švaříčková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka společnosti radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Domov blahoslavené Bronislavy 
adresa:   Školní 681, 396 01 Humpolec 
IČO:   73633399 
zastoupený:  Mgr. Janem Výborným, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 19-7051880257/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jan Výborný Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Domov pro seniory Jihlava - Lesnov 
se sídlem:   Pod Rozhlednou 3448/10, 586 01  Jihlava 
IČO:    00400815 
zastoupený:   Mgr. Vladimírem Mašterou, ředitelem organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Statutární město Jihlava 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-6911681/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
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datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Vladimír Maštera Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 
se sídlem:   Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov 
IČO:    75136295 
zastoupená:   Ing. Tomášem Dufkem, ředitelem organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Pelhřimov 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-1026261/0710 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 16. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Tomáš Dufek  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace  
se sídlem:   Špitální 46, 588 56 Telč 
IČO:    61737500 
zastoupená:   Mgr. et Bc. Marikou Krejčí, DiS., ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Telč 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   1466015399/0800 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
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datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
  .……….…..........................................                ......................................................  
 Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS.  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Domov sv. Anežky 
adresa:   Velký Újezd 7, Kojatice, 675 32 Třebelovice 
IČO:   73635120 
zastoupený:  Ing. Františkem Čajkou, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43 - 7639930227/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. František Čajka  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Domov sv. Floriana o.s. 
adresa:   Věžnice 33, 582 52  Věžnice u Havl. Brodu 
IČO:   28560531 
zastoupený:  Ing. Josefem Málkem, předsedou spolku  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 218362637/0300 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Josef Málek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předseda spolku radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
DS Stříbrné Terasy o.p.s. 
adresa:   Havlíčkova 5624/34b, 586 01  Jihlava 
IČO:   28274466 
zastoupená:  Bc. Jiřím Vondráčkem, ředitelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2171031329/0800 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 14. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Bc. Jiří Vondráček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel společnosti radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Dům seniorů – Domov důchodců 
se sídlem:   Malovcova 1080, 395 01  Pacov 
IČO:    63893703 
zastoupený:   Ing. Václavem Hrobským, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Pacov 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   27-622171349/0800  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 16. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …......................................                      ...............................................................  
 Ing. Václav Hrobský Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Dům sv. Antonína 
adresa:   Komenského 907, 676 02  Moravské Budějovice 2 
IČO:   00394190 
zastoupený:  Ing. Ladislavem Chloupkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 11634711/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          ….........................................                      ...............................................................  
 Ing. Ladislav Chloupek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Farní charita Kamenice nad Lipou 
adresa:   nám. Husovo 94, 394 70  Kamenice nad Lipou 
IČO:   49026852 
zastoupená:  Jitkou Koubovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 170318142/0300 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Jitka Koubová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava 
se sídlem:   Brtnická 754/15, 586 01  Jihlava 
IČO:    00400840 
zastoupené:   Ing. Mgr. Alenou Řehořovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Statutární město Jihlava 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-6911681/0710 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
spolu uzavřeli dne 10. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 8 odst. 3) Smlouvy nově zní takto:  
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu 
základních činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o 
sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně:  
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a) sociální služba: Denní stacionář „Domovinka“,  

počet úvazků pracovníků v přímé péči1: 2,9,  
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 3,77,  
 

b) sociální služba: odlehčovací služba,  
počet lůžek: 5, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%, 
 

c) sociální služba: pečovatelská služba, 
počet úvazků pracovníků v přímé péči1: 35,5,  
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 46,15.  

 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
   …...................................................                         ........................................................  
 Ing. Mgr. Alena Řehořová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
 

                                                 
1 jedná se o celkový průměrný počet úvazků pracovníků v přímé péči v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční 
prostředky 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Město Chotěboř  
adresa:   Trčků z Lípy 69, 583 01  Chotěboř 
IČO:   00267538 
zastoupené:  Ing. Tomášem Škarydem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 2917920297/0100  
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 23. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
 
 
 



Strana 2 (celkem 2)  

3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Tomáš Škaryd Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Město Horní Cerekev 
adresa:   nám. T. G. Masaryka 41, 394 03  Horní Cerekev 
IČO:   00248185 
zastoupené:  Ing. Jaroslavem Andrlem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-9810261/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Jaroslav Andrle Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Město Jemnice 
adresa:   Husova 103, 675 31  Jemnice 
IČO:   00289531 
zastoupené:  Ing. Miloslavem Nevěčným, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 820711/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Miloslav Nevěčný Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
 
 
 



Strana 1 (celkem 2)  

                                                                                                  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Město Ledeč nad Sázavou 
adresa:   Husovo náměstí 7, 584 01  Ledeč nad Sázavou 
IČO:   00267759 
zastoupené:  Zdeňkem Tůmou, starostou města  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-618521/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 14. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
 
 
 



Strana 2 (celkem 2)  

3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Zdeněk Tůma Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Město Moravské Budějovice 
adresa:   nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 2 
IČO:   00289931 
zastoupené:  Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka  

číslo účtu: 94-6616711/0710   
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 13. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
 
 
 



Strana 2 (celkem 2)  

3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Vlastimil Bařinka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Město Počátky 
adresa:   Palackého nám. 1, 394 64  Počátky 
IČO:   00248843 
zastoupené:  Mgr. Karlem Šteflem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní bankaj 

číslo účtu: 94-6716261/0710  
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Karel Štefl Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Město Polná    
adresa:   Husovo náměstí 39, 588 13  Polná  
IČO:   00286435 
zastoupené:  Jindřichem Skočdopolem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1466061379/0800 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Jindřich Skočdopole Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Město Přibyslav 
adresa:   Bechyňovo náměstí 1, 582 22  Přibyslav 
IČO:   00268097 
zastoupené:  Martinem Kamarádem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 94-5611521/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Martin Kamarád Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Město Třešť  
adresa:   Revoluční 20/1, 589 01  Třešť  
IČO:   00286753 
zastoupené:  Ing. Vladislavem Hynkem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-1811681/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 20. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Vladislav Hynk Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Městys Batelov 
adresa:  náměstí Míru 148/35, 588 51 Batelov  
IČO:   00285595 
zastoupený:  Ing. Jiřím Doležalem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-819681/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Jiří Doležal Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
 
 
 



Strana 1 (celkem 2)  

 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Městys Bobrová 
adresa:   Bobrová 138, 592 55  Bobrová 
IČO:   00293971 
zastoupený:  Zdeňkou Smažilovou, starostkou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-10315751/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 15. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Zdeňka Smažilová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starostka městyse radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Městys Jimramov 
adresa:   náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42  Jimramov 
IČO:   00294471 
zastoupený:  Ing. Josefem Homolkou, starostou městyse  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-6914751/0710 
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 14. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Josef Homolka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta městyse radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Městys Krucemburk 
adresa:   Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66  Krucemburk 
IČO:   00267716 
zastoupený:  Mgr. Ottem Kohoutem, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-1012521/0710  
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 23. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Otto Kohout Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta městyse radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Městys Křižanov 
adresa:   Benešovo náměstí 12, 594 51  Křižanov 
IČO:   00294616 
zastoupený:  Marií Smejkalovou, starostkou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 3123751/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 10. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Marie Smejkalová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starostka městyse radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Městys Měřín  
adresa:   Náměstí 106, 594 42  Měřín 
IČO:   00294799 
zastoupený:  Ing. Jiřím Servítem, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-5612751/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Jiří Servít Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta městyse radní Kraje Vysočina 
 
 
 



Strana 1 (celkem 2)  

                                                                                                  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Městys Stonařov 
adresa:   Stonařov 232, 588 33 Stonařov 
IČO:   00286656 
zastoupený:  Františkem Plavcem, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-7412681/0710 
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 František Plavec Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta městyse radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Nemocnice Počátky s.r.o.  
adresa:   Havlíčkova 206, 394 64  Počátky 
IČO:   26216701 
zastoupená:  Ing. Jiřím Rosenbergem, jednatelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2740352/0800  
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 30. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 7 odst. 3) Smlouvy nově zní takto:  
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu 
základních činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o 
sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
následovně:  
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a) sociální služba: Nemocnice Počátky (domovy se zvláštním režimem),  
počet lůžek: 30, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%, 
 

b) sociální služba: Nemocnice Počátky (sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče),  
počet lůžek: 20, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 40%. 

 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Jiří Rosenberg  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             jednatel společnosti radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Novoměstské sociální služby 
se sídlem:   Žďárská 68, 592 31  Nové Město na Moravě 
IČO:    48899097 
zastoupené:   Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Nové Město na Moravě 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   19-1224751/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Hana Janů Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Obec Horní Dubenky 
adresa:   Horní Dubenky 31, 588 52 Horní Dubenky 
IČO:   00285889 
zastoupená:  Ing. Janem Lapešem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-5214681/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Jan Lapeš Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta obce radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Obec Moravec 
adresa:   Moravec 146, 592 54  Moravec 
IČO:   00294829 
zastoupená:  Oldřichem Uhlířem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 9429751/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 12. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Oldřich Uhlíř Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta obce radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Obec Slavíkov 
adresa:   Slavíkov 2, 582 65  Slavíkov 
IČO:   00268241 
zastoupená:  Lubošem Culkem, starostou obce  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-9516521/0710 
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Luboš Culek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta obce radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Obec Vír 
adresa:   Vír 178, 592 66  Vír 
IČO:   00295744 
zastoupená:  Mgr. Ladislavem Stalmachem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 5727751/0100 
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
       …..............................................                          .......................................................  
 Mgr. Ladislav Stalmach Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta obce radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Obec Věcov 
adresa:   Věcov 61, 592 44  Věcov 
IČO:   00295621 
zastoupená:  Zdeňkem Vraspírem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-7415751/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Zdeněk Vraspír Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta obce radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Diecézní charita Brno  
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupená:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 8 odst. 3) Smlouvy nově zní takto:  
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu 
základních činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o 
sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně:  
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a) sociální služba: Centrum U Větrníku Jihlava, 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 4,60, 
 

b) sociální služba: ERKO Jihlava, 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 6,30, 
 

c) sociální služba: Zastávka Telč,  
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 3,40, 

 
d) sociální služba: Adapta Jihlava – odlehčovací služba,  

celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 4,10, 
 

e) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Nová Říše,  
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 2,20, 
 

f)     sociální služba: Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou,  
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 5,50, 
 

g) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Kostelec,  
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 3,30, 
 

h) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Telč,  
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 5,95, 
 

i)     sociální služba: Charitní pečovatelská služba Kamenice,  
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 3,50, 
 

j)     sociální služba: Terénní programy SOVY, 
počet úvazků pracovníků v přímé péči: 4,93,  
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 4,93. 

 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
     …...................................................               ...........................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
PATEB s.r.o. 
adresa:   Budějovická 1013, 675 31 Jemnice 
IČO:   26940281 
zastoupená:  Jaroslavem Benešem, jednatelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 6688600297/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 10. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Jaroslav Beneš  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             jednatel společnosti radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace 
se sídlem:   Dolní Rožínka 117, 592 51  Dolní Rožínka 
IČO:    71204326 
zastoupená:   Ing. Hanou Juklovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Obec Dolní Rožínka 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   2526751/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Hana Juklová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace  
se sídlem:   Tyršova 223, 595 01  Velká Bíteš 
IČO:    00842044 
zastoupená:   MUDr. Svatoplukem Horkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Velká Bíteš 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   9005-1822751/0100 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 MUDr. Svatopluk Horek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Sdílení o.p.s. 
adresa:   Masarykova 330, 588 56  Telč  
IČO:   22673377 
zastoupená:  Bc. Michaelou Čeřovskou, ředitelkou společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

číslo účtu: 3100008951/7940 
variabilní symbol:  

 
spolu uzavřeli dne 15. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
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datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Bc. Michaela Čeřovská  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka společnosti radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou 
se sídlem:   Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČO:    70844763 
zastoupené:   Mgr. Kateřinou Klementovou, DiS., ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Světlá nad Sázavou 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   19-2621521/0100 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 10. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
   …………………..…...................................                  ....................................................  
 Mgr. Kateřina Klementová, DiS.   Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Sociální služby města Havlíčkova Brodu 
se sídlem:   Reynkova 3643, 580 01  Havlíčkův Brod 
IČO:    70188467 
zastoupené:   Mgr. Magdalenou Kufrovou, ředitelkou organizace    
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Havlíčkův Brod 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-210681/0710 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
         …...........................................                          .........................................................  
 Mgr. Magdalena Kufrová  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Sociální služby města Velké Meziříčí 
se sídlem:   Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO:    68726732 
zastoupená:   Mgr. Janou Jurkovou, ředitelkou organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Velké Meziříčí 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   9005-1523751/0100 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jana Jurková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Subregion Velké Dářko-dobrovolný svazek obcí 
adresa:   Škrdlovice 48, 591 01  Žďár nad Sázavou  
IČO:   70289166 
zastoupený:  Ivanem Hořínkem, předsedou  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-8418751/0710 
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ivan Hořínek  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předseda radní Kraje Vysočina 
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      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015 

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú. 
adresa:   Na potoce 191, 584 01  Ledeč nad Sázavou 
IČO:   03371701 
zastoupený:  Dagmar Urbanovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 266970960/0300 
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 10. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 8 odst. 3) Smlouvy nově zní takto:  
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu 
základních činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o 
sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně:  
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sociální služba: Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú.,  
počet úvazků pracovníků v přímé péči1: 4,4.  

 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Dagmar Urbanová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
 
 
 

                                                 
1 jedná se o celkový průměrný počet úvazků pracovníků v přímé péči v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční 
prostředky 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Vysočinské nemocnice s.r.o. 
adresa:   5. května 319, 396 01  Humpolec 
IČO:   25257005 
zastoupená:  Bc. Evou Peškovou, MBA 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 235541450/0300  
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 13. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
           …….…...................................                         .......................................................  
 Bc. Eva Pešková, MBA Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01230 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Město Ždírec nad Doubravou  
adresa:   Školní 500, 582 63  Ždírec nad Doubravou 
IČO:   00268542 
zastoupené:  Janem Martincem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-5910521/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Jan Martinec Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích 
adresa:   Myslibořice 1, 675 60  Myslibořice  
IČO:   00839345 
zastoupená:  Michaelou Grmelovou, předsedkyní správní rady (ředitelkou) 
   Hanou Svobodovou, členkou správní rady 
   Ivanou Vrzáčkovou, členkou správní rady   
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

číslo účtu: 8500008080/7940 
variabilní symbol: 
 
 
spolu uzavřeli dne 19. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 8 odst. 3) Smlouvy nově zní takto:  
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociálních služeb na základě Smlouvy v rozsahu 
základních činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o 
sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
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a) sociální služba:Diakonie Myslibořice – Domov pro osoby se zdravotním postižením, 

počet lůžek: 14, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%, 
 

b) sociální služba: Diakonie Myslibořice – Domov pro seniory, 
počet lůžek: 93, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%, 

 
c) sociální služba: Diakonie Myslibořice – Domov se zvláštním režimem, 

počet lůžek: 33, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%, 

 
d) sociální služba: Diakonie Myslibořice – Pečovatelská služba, 

počet úvazků pracovníků v přímé péči1: 1,86.  
 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 

                                                 
1 jedná se o celkový průměrný počet úvazků pracovníků v přímé péči v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční 
prostředky 
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5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
  ..........................................................................     ....................................................  
 Michaela Grmelová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
            předsedkyně správní rady (ředitelka) radní Kraje Vysočina 
 
 Hana Svobodová 
 členka správní rady 
 
 Ivana Vrzáčková 
 členka správní rady   
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. 
adresa:   Vltavínská 1346, 674 01  Třebíč 
IČO:   27668240 
zastoupená:  Mgr. Jitkou Švaříčkovou, ředitelkou společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka a.s. 

číslo účtu: 2000344208/2010 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
         …..........................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jitka Švaříčková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka společnosti radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Domov blahoslavené Bronislavy 
adresa:   Školní 681, 396 01 Humpolec 
IČO:   73633399 
zastoupený:  Mgr. Janem Výborným, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 19-7051880257/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jan Výborný Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Domov pro seniory Jihlava - Lesnov 
se sídlem:   Pod Rozhlednou 3448/10, 586 01  Jihlava 
IČO:    00400815 
zastoupený:   Mgr. Vladimírem Mašterou, ředitelem organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Statutární město Jihlava 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-6911681/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
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datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Vladimír Maštera Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 
se sídlem:   Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov 
IČO:    75136295 
zastoupená:   Ing. Tomášem Dufkem, ředitelem organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Pelhřimov 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-1026261/0710 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 22. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Tomáš Dufek  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace  
se sídlem:   Špitální 46, 588 56 Telč 
IČO:    61737500 
zastoupená:   Mgr. et Bc. Marikou Krejčí, DiS., ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Telč 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   1466015399/0800 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
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datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
  .……….…..........................................                ......................................................  
 Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS.  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Domov sv. Anežky 
adresa:   Velký Újezd 7, Kojatice, 675 32 Třebelovice 
IČO:   73635120 
zastoupený:  Ing. Františkem Čajkou, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43 - 7639930227/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 19. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. František Čajka  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Domov sv. Floriana o.s. 
adresa:   Věžnice 33, 582 52  Věžnice u Havl. Brodu 
IČO:   28560531 
zastoupený:  Ing. Josefem Málkem, předsedou spolku  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 218362637/0300 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 19. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Josef Málek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předseda spolku radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
DS Stříbrné Terasy o.p.s. 
adresa:   Havlíčkova 5624/34b, 586 01  Jihlava 
IČO:   28274466 
zastoupená:  Bc. Jiřím Vondráčkem, ředitelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2171031329/0800 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 20. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Bc. Jiří Vondráček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel společnosti radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Dům seniorů – Domov důchodců 
se sídlem:   Malovcova 1080, 395 01  Pacov 
IČO:    63893703 
zastoupený:   Ing. Václavem Hrobským, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Pacov 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   622171349/0800  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …......................................                      ...............................................................  
 Ing. Václav Hrobský Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Dům sv. Antonína 
adresa:   Komenského 907, 676 02  Moravské Budějovice 2 
IČO:   00394190 
zastoupený:  Ing. Ladislavem Chloupkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 11634711/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 19. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          ….........................................                      ...............................................................  
 Ing. Ladislav Chloupek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Farní charita Kamenice nad Lipou 
adresa:   nám. Husovo 94, 394 70  Kamenice nad Lipou 
IČO:   49026852 
zastoupená:  Jitkou Koubovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 170318142/0300 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 19. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Jitka Koubová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava 
se sídlem:   Brtnická 754/15, 586 01  Jihlava 
IČO:    00400840 
zastoupené:   Ing. Mgr. Alenou Řehořovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Statutární město Jihlava 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-6911681/0710 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 8 odst. 3) Smlouvy nově zní takto:  
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociálních služeb na základě Smlouvy v rozsahu 
základních činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o 
sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
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a) sociální služba: Denní stacionář „Domovinka“, 
počet úvazků pracovníků: 3,77 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta), 
 
b) sociální služba: Odlehčovací služba, 
minimální počet lůžek: 5, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%, 
 
c) sociální služba: Pečovatelská služba, 
počet úvazků pracovníků: 47,41 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta). 

 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
   …...................................................                         ........................................................  
 Ing. Mgr. Alena Řehořová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Město Chotěboř  
adresa:   Trčků z Lípy 69, 583 01  Chotěboř 
IČO:   00267538 
zastoupené:  Ing. Tomášem Škarydem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 2917920297/0100  
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 28. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Tomáš Škaryd Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Město Horní Cerekev 
adresa:   nám. T. G. Masaryka 41, 394 03  Horní Cerekev 
IČO:   00248185 
zastoupené:  Ing. Jaroslavem Andrlem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-9810261/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Jaroslav Andrle Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Město Jemnice 
adresa:   Husova 103, 675 31  Jemnice 
IČO:   00289531 
zastoupené:  Ing. Miloslavem Nevěčným, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 820711/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Miloslav Nevěčný Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Město Ledeč nad Sázavou 
adresa:   Husovo náměstí 7, 584 01  Ledeč nad Sázavou 
IČO:   00267759 
zastoupené:  Zdeňkem Tůmou, starostou města  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-618521/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 20. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Zdeněk Tůma Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Město Moravské Budějovice 
adresa:   nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 2 
IČO:   00289931 
zastoupené:  Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka  

číslo účtu: 94-6616711/0710   
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 26. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Vlastimil Bařinka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Město Počátky 
adresa:   Palackého nám. 1, 394 64  Počátky 
IČO:   00248843 
zastoupené:  Mgr. Karlem Šteflem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní bankaj 

číslo účtu: 94-6716261/0710  
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 19. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
 
 
 



Strana 2 (celkem 2)  

3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Karel Štefl Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Město Polná    
adresa:   Husovo náměstí 39, 588 13  Polná  
IČO:   00286435 
zastoupené:  Jindřichem Skočdopolem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1466061379/0800 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Jindřich Skočdopole Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Město Přibyslav 
adresa:   Bechyňovo náměstí 1, 582 22  Přibyslav 
IČO:   00268097 
zastoupené:  Martinem Kamarádem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 94-5611521/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Martin Kamarád Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Město Třešť  
adresa:   Revoluční 20/1, 589 01  Třešť  
IČO:   00286753 
zastoupené:  Ing. Vladislavem Hynkem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-1811681/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 21. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Vladislav Hynk Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Městys Batelov 
adresa:  náměstí Míru 148/35, 588 51 Batelov  
IČO:   00285595 
zastoupený:  Ing. Jiřím Doležalem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-819681/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Jiří Doležal Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Městys Bobrová 
adresa:   Bobrová 138, 592 55  Bobrová 
IČO:   00293971 
zastoupený:  Zdeňkou Smažilovou, starostkou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-10315751/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 21. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
 
 



Strana 2 (celkem 2)  

3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Zdeňka Smažilová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starostka městyse radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Městys Jimramov 
adresa:   náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42  Jimramov 
IČO:   00294471 
zastoupený:  Ing. Josefem Homolkou, starostou městyse  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 6914751/0710 
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 10. 6. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Josef Homolka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta městyse radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Městys Krucemburk 
adresa:   Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66  Krucemburk 
IČO:   00267716 
zastoupený:  Mgr. Ottem Kohoutem, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-1012521/0710  
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 4. 6. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Otto Kohout Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta městyse radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Městys Křižanov 
adresa:   Benešovo náměstí 12, 594 51  Křižanov 
IČO:   00294616 
zastoupený:  Marií Smejkalovou, starostkou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 3123751/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Marie Smejkalová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starostka městyse radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Městys Měřín  
adresa:   Náměstí 106, 594 42  Měřín 
IČO:   00294799 
zastoupený:  Ing. Jiřím Servítem, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-5612751/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 19. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Jiří Servít Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta městyse radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Městys Stonařov 
adresa:   Stonařov 232, 588 33 Stonařov 
IČO:   00286656 
zastoupený:  Františkem Plavcem, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-7412681/0710 
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 8. 6. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 František Plavec Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta městyse radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Nemocnice Počátky s.r.o.  
adresa:   Havlíčkova 206, 394 64  Počátky 
IČO:   26216701 
zastoupená:  Ing. Jiřím Rosenbergem, jednatelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2740352/0800  
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 22. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 7 odst. 3) Smlouvy nově zní takto:  
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu 
základních činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o 
sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
následovně:  
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a) sociální služba: Nemocnice Počátky (domovy se zvláštním režimem),  
počet lůžek: 30, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%, 
 

b) sociální služba: Nemocnice Počátky (sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče),  
počet lůžek: 20, 
obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 40%. 

 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Jiří Rosenberg  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             jednatel společnosti radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Novoměstské sociální služby 
se sídlem:   Žďárská 68, 592 31  Nové Město na Moravě 
IČO:    48899097 
zastoupené:   Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Nové Město na Moravě 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   19-1224751/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Hana Janů Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Obec Horní Dubenky 
adresa:   Horní Dubenky 31, 588 52 Horní Dubenky 
IČO:   00285889 
zastoupená:  Ing. Janem Lapešem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-5214681/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Jan Lapeš Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta obce radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Obec Moravec 
adresa:   Moravec 146, 592 54  Moravec 
IČO:   00294829 
zastoupená:  Oldřichem Uhlířem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 9429751/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 22. 6. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Oldřich Uhlíř Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta obce radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Obec Slavíkov 
adresa:   Slavíkov 2, 582 65  Slavíkov 
IČO:   00268241 
zastoupená:  Lubošem Culkem, starostou obce  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-9516521/0710 
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 21. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Luboš Culek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta obce radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Obec Vír 
adresa:   Vír 178, 592 66  Vír 
IČO:   00295744 
zastoupená:  Mgr. Ladislavem Stalmachem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 5727751/0100 
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 20. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
       …..............................................                          .......................................................  
 Mgr. Ladislav Stalmach Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta obce radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Obec Věcov 
adresa:   Věcov 61, 592 44  Věcov 
IČO:   00295621 
zastoupená:  Zdeňkem Vraspírem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-7415751/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Zdeněk Vraspír Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta obce radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Diecézní charita Brno  
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupená:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 20. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 8 odst. 3) Smlouvy nově zní takto:  
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služeb na základě Smlouvy v rozsahu 
základních činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o 
sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně: 
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a) sociální služba: Centrum U Větrníku Jihlava, 
počet úvazků pracovníků: 4,60 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta), 
 
b) sociální služba: ERKO Jihlava, 
počet úvazků pracovníků: 6,30 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta), 
 
c) sociální služba: Zastávka Telč, 
počet úvazků pracovníků: 3,40 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta), 
 
d) sociální služba: Adapta Jihlava – odlehčovací služba, 
počet úvazků pracovníků: 4,10 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta), 
 
e) sociální služba: Bárka – Charitní domácí hospicová péče Jihlava 
počet úvazků pracovníků: 3,00 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta), 
 
f)  sociální služba: Charitní pečovatelská služba Nová Říše, 
počet úvazků pracovníků: 2,20 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta), 
 
g) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou, 
počet úvazků pracovníků: 5,50 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta), 
 
h) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Kostelec, 
počet úvazků pracovníků: 3,30 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta), 
 
i)  sociální služba: Charitní pečovatelská služba Telč, 
počet úvazků pracovníků: 5,95 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta), 
 
j)  sociální služba: Charitní pečovatelská služba Kamenice, 
počet úvazků pracovníků: 3,50 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta), 
 
k) sociální služba: Následná péče Jihlava, 
počet úvazků pracovníků: 3,60, 
(celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta), 
 
l)  sociální služba: Klubíčko Jihlava, 
počet úvazků pracovníků: 2,60 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta), 
 
m) sociální služba: Terénní programy Sovy, 
počet úvazků pracovníků: 4,93 (celkový průměrný počet úvazků v období, na které je 
dotace poskytnuta). 

 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
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datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
     …...................................................               ...........................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
 
 
 



Strana 1 (celkem 2)  

                                                                                                  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
PATEB s.r.o. 
adresa:   Budějovická 1013, 675 31 Jemnice 
IČO:   26940281 
zastoupená:  Jaroslavem Benešem, jednatelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 6688600297/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 19. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Jaroslav Beneš  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             jednatel společnosti radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace 
se sídlem:   Dolní Rožínka 117, 592 51  Dolní Rožínka 
IČO:    71204326 
zastoupená:   Ing. Hanou Juklovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Obec Dolní Rožínka 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   2526751/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Hana Juklová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace  
se sídlem:   Tyršova 223, 595 01  Velká Bíteš 
IČO:    00842044 
zastoupená:   MUDr. Svatoplukem Horkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Velká Bíteš 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   9005-1822751/0100 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 MUDr. Svatopluk Horek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Sdílení o.p.s. 
adresa:   Masarykova 330, 588 56  Telč  
IČO:   22673377 
zastoupená:  Bc. Michaelou Čeřovskou, ředitelkou společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

číslo účtu: 3100008951/7940 
variabilní symbol:  

 
spolu uzavřeli dne 26. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
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datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Bc. Michaela Čeřovská  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka společnosti radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou 
se sídlem:   Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČO:    70844763 
zastoupené:   Mgr. Kateřinou Klementovou, DiS., ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Světlá nad Sázavou 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   19-2621521/0100 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
   …………………..…...................................                  ....................................................  
 Mgr. Kateřina Klementová, DiS.   Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Sociální služby města Havlíčkova Brodu 
se sídlem:   Reynkova 3643, 580 01  Havlíčkův Brod 
IČO:    70188467 
zastoupené:   Mgr. Magdalenou Kufrovou, ředitelkou organizace    
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Havlíčkův Brod 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-210681/0710 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 19. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
         …...........................................                          .........................................................  
 Mgr. Magdalena Kufrová  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Sociální služby města Velké Meziříčí 
se sídlem:   Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO:    68726732 
zastoupená:   Mgr. Janou Jurkovou, ředitelkou organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Velké Meziříčí 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   9005-1523751/0100 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jana Jurková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Subregion Velké Dářko-dobrovolný svazek obcí 
adresa:   Škrdlovice 48, 591 01  Žďár nad Sázavou  
IČO:   70289166 
zastoupený:  Ivanem Hořínkem, předsedou  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-8418751/0710 
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ivan Hořínek  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předseda radní Kraje Vysočina 
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      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015 

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú. 
adresa:   Na potoce 191, 584 01  Ledeč nad Sázavou 
IČO:   03371701 
zastoupený:  Dagmar Urbanovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 266970960/0300 
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 19. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 8 odst. 3) Smlouvy nově zní takto:  
 

3) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu 
základních činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o 
sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně:  
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sociální služba: Terénní pečovatelská služba Ledečsko, z.ú.,  
počet úvazků pracovníků v přímé péči1: 4,4.  

 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Dagmar Urbanová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
 
 
 

                                                 
1 jedná se o celkový průměrný počet úvazků pracovníků v přímé péči v průběhu období, na které jsou poskytovány finanční 
prostředky 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Vysočinské nemocnice s.r.o. 
adresa:   5. května 319, 396 01  Humpolec 
IČO:   25257005 
zastoupená:  Bc. Evou Peškovou, MBA 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 235541450/0300  
variabilní symbol: 

 
 
spolu uzavřeli dne 20. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
           …….…...................................                         .......................................................  
 Bc. Eva Pešková, MBA Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01284 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Město Ždírec nad Doubravou  
adresa:   Školní 500, 582 63  Ždírec nad Doubravou 
IČO:   00268542 
zastoupené:  Janem Martincem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-5910521/0710 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 18. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Jan Martinec Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starosta města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

a 
 
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích 
adresa:   Myslibořice 1, 675 60  Myslibořice  
IČO:   00839345 
zastoupená:  Michaelou Grmelovou, předsedkyní správní rady (ředitelkou) 
   Hanou Svobodovou, členkou správní rady 
   Ivanou Vrzáčkovou, členkou správní rady   
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

číslo účtu: 8500008080/7940 
variabilní symbol: 
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
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Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
  ..........................................................................     ....................................................  
 Michaela Grmelová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
            předsedkyně správní rady (ředitelka) radní Kraje Vysočina 
 
 Hana Svobodová 
 členka správní rady 
 
 Ivana Vrzáčková 
 členka správní rady   
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

a 
 
Domov blahoslavené Bronislavy 
adresa:   Školní 681, 396 01 Humpolec 
IČO:   73633399 
zastoupený:  Mgr. Janem Výborným, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 19-7051880257/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 6. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jan Výborný Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015  

a 
 
Domov pro seniory Jihlava - Lesnov 
se sídlem:   Pod Rozhlednou 3448/10, 586 01  Jihlava 
IČO:    00400815 
zastoupený:   Mgr. Vladimírem Mašterou, ředitelem organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Statutární město Jihlava 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-6911681/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
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datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Vladimír Maštera Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

a 
 
Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 
se sídlem:   Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov 
IČO:    75136295 
zastoupená:   Ing. Tomášem Dufkem, ředitelem organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Pelhřimov 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-1026261/0710 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
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datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Tomáš Dufek  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

a 
 
Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace  
se sídlem:   Špitální 46, 588 56 Telč 
IČO:    61737500 
zastoupená:   Mgr. et Bc. Marikou Krejčí, DiS., ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Telč 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   1466015399/0800 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
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datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
  .……….…..........................................                ......................................................  
 Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS.  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

a 
 
Domov sv. Anežky 
adresa:   Velký Újezd 7, Kojatice, 675 32 Třebelovice 
IČO:   73635120 
zastoupený:  Ing. Františkem Čajkou, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43 - 7639930227/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 7. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. František Čajka  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

a 
 
DS Stříbrné Terasy o.p.s. 
adresa:   Havlíčkova 5624/34b, 586 01  Jihlava 
IČO:   28274466 
zastoupená:  Bc. Jiřím Vondráčkem, ředitelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2171031329/0800 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 6. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Bc. Jiří Vondráček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel společnosti radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

a 
 
Dům seniorů – Domov důchodců 
se sídlem:   Malovcova 1080, 395 01  Pacov 
IČO:    63893703 
zastoupený:   Ing. Václavem Hrobským, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Pacov 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   622171349/0800  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 



Strana 2 (celkem 2)  

datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …......................................                      ...............................................................  
 Ing. Václav Hrobský Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

a 
 
Dům sv. Antonína 
adresa:   Komenského 907, 676 02  Moravské Budějovice 2 
IČO:   00394190 
zastoupený:  Ing. Ladislavem Chloupkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 11634711/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 6. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 



Strana 2 (celkem 2)  

službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
          ….........................................                      ...............................................................  
 Ing. Ladislav Chloupek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

a 
 
Farní charita Kamenice nad Lipou 
adresa:   nám. Husovo 94, 394 70  Kamenice nad Lipou 
IČO:   49026852 
zastoupená:  Jitkou Koubovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 170318142/0300 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 7. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Jitka Koubová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330522015 

a 
 
Nemocnice Počátky s.r.o.  
adresa:   Havlíčkova 206, 394 64  Počátky 
IČO:   26216701 
zastoupená:  Ing. Jiřím Rosenbergem, jednatelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2740352/0800  
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 27. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Jiří Rosenberg  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             jednatel společnosti radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

a 
 
Diecézní charita Brno  
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupená:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100 
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 6. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
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službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
     …...................................................               ...........................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015 

a 
 
Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace  
se sídlem:   Tyršova 223, 595 01  Velká Bíteš 
IČO:    00842044 
zastoupená:   MUDr. Svatoplukem Horkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Velká Bíteš 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   9005-1822751/0100 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 
 
spolu uzavřeli dne 6. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
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Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 MUDr. Svatopluk Horek Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

a 
 
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou 
se sídlem:   Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČO:    70844763 
zastoupené:   Mgr. Kateřinou Klementovou, DiS., ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Světlá nad Sázavou 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   19-2621521/0100 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 6. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
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datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
   …………………..…...................................                  ....................................................  
 Mgr. Kateřina Klementová, DiS.   Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015  
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

a 
 
Sociální služby města Havlíčkova Brodu 
se sídlem:   Reynkova 3643, 580 01  Havlíčkův Brod 
IČO:    70188467 
zastoupené:   Mgr. Magdalenou Kufrovou, ředitelkou organizace    
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Havlíčkův Brod 
bankovní spojení:   Česká národní banka 
číslo účtu:   94-210681/0710 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 6. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
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datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
         …...........................................                          .........................................................  
 Mgr. Magdalena Kufrová  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 

v roce 2015 
 

ID ZZ01418 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 1330532015  

a 
 
Sociální služby města Velké Meziříčí 
se sídlem:   Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO:    68726732 
zastoupená:   Mgr. Janou Jurkovou, ředitelkou organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Velké Meziříčí 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   9005-1523751/0100 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 6. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

5) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jana Jurková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka organizace radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
ALKAT o.s. 
adresa:   Nivka 741, 675 31 Jemnice 
IČO:   28555597 
zastoupen:  Ing. Lenkou Morongovou, předsedkyní 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1474737359/0800  
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
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Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Lenka Morongová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předsedkyně radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 
adresa:   Brunnerova 1011/3, Praha 17-Řepy, 163 00 Praha 618 
IČO:   26623064 
zastoupena:  PhDr. Hynkem Jůnem, předsedou organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: LBBW Bank CZ, a.s. 

číslo účtu: 5111440001/4000  
variabilní symbol:  
 

 
spolu uzavřeli dne 15. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

 
2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
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Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 PhDr. Hynek Jůn Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předseda radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
 
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM-APLA-Vysočina o.s. 
adresa:   Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava 
IČO:   26652935 
zastoupena:  JUDr. Dagmar Zápotočnou, předsedkyní správní rady 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4200133340/6800  
variabilní symbol 
 

 
spolu uzavřeli dne 3. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  
 
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 3) písm. a) Smlouvy nově zní: 
 

a) sociální služba: Denní stacionář Integrační centrum Sasov 
počet úvazků pracovníků v přímé péči: 3,94; celkový průměrný počet úvazků 
v období, na které je dotace poskytnuta: 5,616 

 
3) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
4) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 JUDr. Dagmar Zápotočná Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předsedkyně radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
 
Občanské sdružení Benediktus 
adresa:   Klášterní 60, 583 01 Chotěboř 
IČO:   70868832 
zastoupeno:  Ing. Martinem Jindrou, vedoucím komunity 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 155402290/0600  
variabilní symbol:  
 

 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  
 
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 3) písm. c) Smlouvy nově zní: 
 
          c) sociální služba: Chráněné bydlení 

  počet lůžek: 6 
  obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 65% 
 

3) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Martin Jindra Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí komunity radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Město Brtnice 
adresa:   nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice 
IČO:   00285668 
zastoupeno:  Miroslavou Švaříčkovou, starostkou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94 - 8212681/0710  
variabilní symbol:   
 

 
 
spolu uzavřeli dne 14. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Miroslava Švaříčková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starostka města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Centrum LADA, občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením 
adresa:   Nádražní 362, 395 01 Pacov  
IČO:   26518252 
zastoupeno:  Janou Moravcovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 169937157/0300  
variabilní symbol:   
 

 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Jana Moravcová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 
adresa:   Okružní 962/13, Borovina, 674 01 Třebíč 1 
IČO:   29277418 
zastoupeno:  Mgr. et Bc. Petrou Tučkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2816167339/0800  
variabilní symbol:    
 

 
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  
 
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
 
 



Strana 2 (celkem 2)  

2) Čl. 8 odst. 3) písm. b) Smlouvy nově zní: 
 
          b) sociální služba: Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (sociální rehabilitace) 

  celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 3,489 
 
 

3) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
4) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. et Bc. Petra Tučková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Denní a týdenní stacionář Jihlava  
se sídlem:   Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava 
IČO:   00400858  
zastoupen:   Mgr. Evou Pohořelou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Statutárního město Jihlava 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-6911681/0710  
 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

   
 

 
 
spolu uzavřeli dne 31. 3. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
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Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 

 
 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Eva Pohořelá Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež 
se sídlem:   Družstevní 1079, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 
IČO:    60419148 
zastoupen:   PhDr. Karlem Halačkou, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Třebíč 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 19-329711/0100  
 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 PhDr. Karel Halačka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
 
 
 



Strana 1 (celkem 2)  

   
                                                                  
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
FOKUS Vysočina 
adresa:   5. Května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   15060306 
zastoupen:  Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 18631521/0100  
variabilní symbol:  
 

 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. et Mgr. Anna Šimonová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Kolpingovo dílo ČR, z.s. 
adresa:   nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 
IČO:   43379729 
zastoupeno:  Liborem Havlíkem, centrálním sekretářem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 103839765/0300  
variabilní symbol:  
 

 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Libor Havlík Mgr. et Bc. Petr Krčál 
         centrální sekretář radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupena:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem Diecézní charity Brno 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100  
variabilní symbol:  
 
 

spolu uzavřeli dne 22. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II.  

Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 3) písm. a), b), c), d) a i) Smlouvy nově zní: 
 

a) sociální služba: Rosa – denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem 
počet úvazků pracovníků v přímé péči1: 5,95; celkový průměrný počet úvazků   
v období, na které je dotace poskytnuta: 6,36 
 

b) sociální služba: Nesa – denní stacionář Velké Meziříčí 
počet úvazků pracovníků v přímé péči: 6,6; celkový průměrný počet úvazků    
v období, na které je dotace poskytnuta: 7,85 
 

c) sociální služba: Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
    celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 3,01 

 
d) sociální služba: Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
    celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 2,75 

 
          i) sociální služba: Kopretina – SAS pro rodiny s dětmi 

 celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 1,7 
 

 
3) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
4) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 

                                                 
1
 jedná se o celkový průměrný počet úvazků pracovníků v přímé péči v průběhu období, na které jsou 

poskytovány finanční prostředky 
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4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Portimo, o.p.s. 
adresa:   Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:   45659028 
zastoupeno:  Mgr. Ruth Šormovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 27-1297380247/0100  
variabilní symbol:  

 
 
 
spolu uzavřeli dne 13. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  
 
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 3) písm. b) a e) Smlouvy nově zní: 
 
         b) sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
             celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 0,7 
 
        e) sociální služba: Občanská poradna Nové Město na Moravě 

celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 2,4 
 

 
3) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
4) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Ruth Šormová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 



Strana 1 (celkem 2)  

 
                  
                                                                                                 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
se sídlem:   Okružní 763/67, 591 01  Žďár nad Sázavou  
IČO:   43379168 
zastoupené:   Mgr. Václavem Šerákem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Žďár nad Sázavou 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-512751/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 
 
spolu uzavřeli dne 3. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  
 
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Václav Šerák Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
 
 
 



Strana 1 (celkem 2)  

 
                  
                                                                                                 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Středisko rané péče SPRP Brno 
adresa:   Nerudova 321/7, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2 
IČO:   75094924 
zastoupeno:  Mgr. Karlou Němcovou, vedoucí střediska 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 213258785/0300  
variabilní symbol:  
 

 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Karla Němcová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí střediska radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
adresa:   Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice 
IČO:   75094975 
zastoupeno:  Mgr. Janou Tušlovou, vedoucí střediska 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 213449792/0300  
variabilní symbol:  
 

 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jana Tušlová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí střediska radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava 
adresa:   Komenského 5264/36a, 586 01 Jihlava 
IČO:   65761979 
zastoupeno:  Ing. Evou Kantorovou, místopředsedkyní rady sdružení 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 153984370/0600  
variabilní symbol:  

 
 
 
spolu uzavřeli dne 10. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  
 
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 3) písm. a) a b) Smlouvy nově zní: 
 

a) sociální služba: Sociálně terapeutické dílny 
    celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 2,93 

 
b) sociální služba: Chráněné bydlení 

 počet lůžek: 2 
 obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 64%  

 
 

3) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
4) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Eva Kantorová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             místopředsedkyně radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Centrum ZDISLAVA 
se sídlem:   Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:    43378692  
zastoupeno:   Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Nové Město na Moravě 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 9005-1320751/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Hana Janů Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod  
adresa:   Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   60128640 
zastoupen:  Mgr. Danou Koudelkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 161799319/0600  
variabilní symbol:  
 

 
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 3) písm. b) Smlouvy nově zní: 
 
       b) sociální služba: Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod (chráněné bydlení) 
           počet lůžek: 2 
           obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 50%  
 

 
3) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

  Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
4) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Dana Koudelková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01230 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
ŽIVOT 90 - Jihlava 
adresa:   Žižkova 4897/98, 586 01 Jihlava 
IČO:   62797549 
zastoupen:  Ing. Zuzanou Pěchotovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4050003187/6800  
variabilní symbol:  
 
 

 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Zuzana Pěchotová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
ALKAT o.s. 
adresa:   Nivka 741, 675 31 Jemnice 
IČO:   28555597 
zastoupen:  Ing. Lenkou Morongovou, předsedkyní 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1474737359/0800  
variabilní symbol:  

 
 
spolu uzavřeli dne 23. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 



Strana 2 (celkem 2)  

3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Lenka Morongová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předsedkyně radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 
adresa:   Brunnerova 1011/3, Praha 17-Řepy, 163 00 Praha 618 
IČO:   26623064 
zastoupena:  PhDr. Hynkem Jůnem, předsedou organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: LBBW Bank CZ, a.s. 

číslo účtu: 5111440001/4000  
variabilní symbol:  
 

 
 
spolu uzavřeli dne 23. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  
 

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 PhDr. Hynek Jůn Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předseda radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
 
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM-APLA-Vysočina o.s. 
adresa:   Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava 
IČO:   26652935 
zastoupena:  JUDr. Dagmar Zápotočnou, předsedkyní správní rady 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4200133340/6800  
variabilní symbol 
 

 
spolu uzavřeli dne 23. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  
 
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 JUDr. Dagmar Zápotočná Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předsedkyně radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
 
Občanské sdružení Benediktus 
adresa:   Klášterní 60, 583 01 Chotěboř 
IČO:   70868832 
zastoupeno:  Ing. Martinem Jindrou, vedoucím komunity 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 155402290/0600  
variabilní symbol:  
 

 
spolu uzavřeli dne 27. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  
 
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 3) písm. c) Smlouvy nově zní: 
 
          c) sociální služba: Chráněné bydlení 

  počet lůžek: 6 
  obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 65% 
 

3) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
4) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Martin Jindra Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí komunity radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Město Brtnice 
adresa:   nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice 
IČO:   00285668 
zastoupeno:  Miroslavou Švaříčkovou, starostkou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94 - 8212681/0710  
variabilní symbol:   
 

 
 
spolu uzavřeli dne 14. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Miroslava Švaříčková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             starostka města radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Centrum LADA, občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením 
adresa:   Nádražní 362, 395 01 Pacov  
IČO:   26518252 
zastoupeno:  Janou Moravcovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 169937157/0300  
variabilní symbol:   
 

 
 
spolu uzavřeli dne 22. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Jana Moravcová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Centrum sociálních služeb Lukavec  
se sídlem:   V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec u Pacova 
IČO:   28125975  
zastoupeno:   Petrou Jelínkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Městys Lukavec 
bankovní spojení:   Československá obchodní banka a.s. 

        číslo účtu: 169758992/0300  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 10. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Petra Jelínková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 
adresa:   Okružní 962/13, Borovina, 674 01 Třebíč 1 
IČO:   29277418 
zastoupeno:  Mgr. et Bc. Petrou Tučkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2816167339/0800  
variabilní symbol:    
 

 
 
 
spolu uzavřeli dne 24. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  
 
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
 
 



Strana 2 (celkem 2)  

2) Čl. 8 odst. 3) písm. b) Smlouvy nově zní: 
 
          b) sociální služba: Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (sociální rehabilitace) 

  celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 3,489 
 
 

3) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
4) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. et Bc. Petra Tučková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
 
 
 



Strana 1 (celkem 2)  

   
                                                                  
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Denní a týdenní stacionář Jihlava  
se sídlem:   Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava 
IČO:   00400858  
zastoupen:   Mgr. Evou Pohořelou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Statutárního město Jihlava 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-6911681/0710  
 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

   
 

 
 
spolu uzavřeli dne 23. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Eva Pohořelá Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež 
se sídlem:   Družstevní 1079, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 
IČO:    60419148 
zastoupen:   PhDr. Karlem Halačkou, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Třebíč 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 19-329711/0100  
 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 
spolu uzavřeli dne 24. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 PhDr. Karel Halačka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
FOKUS Vysočina 
adresa:   5. Května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   15060306 
zastoupen:  Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 18631521/0100  
variabilní symbol:  
 

 
spolu uzavřeli dne 24. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. et Mgr. Anna Šimonová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Kolpingovo dílo ČR, z.s. 
adresa:   nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 
IČO:   43379729 
zastoupeno:  Liborem Havlíkem, centrálním sekretářem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 103839765/0300  
variabilní symbol:  
 

 
spolu uzavřeli dne 27. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Libor Havlík Mgr. et Bc. Petr Krčál 
         centrální sekretář radní Kraje Vysočina 
 
 
 



Strana 1 (celkem 2)  

   
                                                                  
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupena:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem Diecézní charity Brno 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100  
variabilní symbol:  
 

 
spolu uzavřeli dne 27. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 



Strana 2 (celkem 2)  

 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Portimo, o.p.s. 
adresa:   Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:   45659028 
zastoupeno:  Mgr. Ruth Šormovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 27-1297380247/0100  
variabilní symbol:  

 
 
 
spolu uzavřeli dne 13. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 3) písm. b) a e) Smlouvy nově zní: 
 
         b) sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
             celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 0,7 
 
        e) sociální služba: Občanská poradna Nové Město na Moravě 

celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 2,4 
 

 
3) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
4) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Ruth Šormová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
se sídlem:   Okružní 763/67, 591 01  Žďár nad Sázavou  
IČO:   43379168 
zastoupené:   Mgr. Václavem Šerákem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Žďár nad Sázavou 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-512751/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 
 
spolu uzavřeli dne 24. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Václav Šerák Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Středisko rané péče SPRP Brno 
adresa:   Nerudova 321/7, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2 
IČO:   75094924 
zastoupeno:  Mgr. Karlou Němcovou, vedoucí střediska 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 213258785/0300  
variabilní symbol:  
 

 
 
spolu uzavřeli dne 23. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Karla Němcová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí střediska radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Středisko rané péče SPRP České Budějovice 
adresa:   Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice 
IČO:   75094975 
zastoupeno:  Mgr. Janou Tušlovou, vedoucí střediska 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 213449792/0300  
variabilní symbol:  
 

 
 
spolu uzavřeli dne 23. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 



Strana 2 (celkem 2)  

3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Jana Tušlová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí střediska radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava 
adresa:   Komenského 5264/36a, 586 01 Jihlava 
IČO:   65761979 
zastoupeno:  Ing. Evou Kantorovou, místopředsedkyní rady sdružení 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 153984370/0600  
variabilní symbol:  

 
 
 
spolu uzavřeli dne 23. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  
 
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 3) písm. a) a b) Smlouvy nově zní: 
 

a) sociální služba: Sociálně terapeutické dílny 
    celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta: 2,93 

 
b) sociální služba: Chráněné bydlení 

 počet lůžek: 2 
 obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 64%  

 
 

3) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
4) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Eva Kantorová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             místopředsedkyně radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Centrum ZDISLAVA 
se sídlem:   Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:    43378692  
zastoupeno:   Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Nové Město na Moravě 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 9005-1320751/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 
 
spolu uzavřeli dne 24. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Hana Janů Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod  
adresa:   Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   60128640 
zastoupen:  Mgr. Danou Koudelkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 161799319/0600  
variabilní symbol:  
 

 
 
spolu uzavřeli dne 27. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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2) Čl. 8 odst. 3) písm. b) Smlouvy nově zní: 
 
      b) sociální služba: Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod (chráněné bydlení) 
          počet lůžek: 2 
          obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 50%  
 

 
3) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

 Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
 
 
4) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Dana Koudelková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01284 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
ŽIVOT 90 - Jihlava 
adresa:   Žižkova 4897/98, 586 01 Jihlava 
IČO:   62797549 
zastoupen:  Ing. Zuzanou Pěchotovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4050003187/6800  
variabilní symbol:  
 
 

 
 
spolu uzavřeli dne 23. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
 

2) Za dosavadní text Čl. 8 odst. 3) Smlouvy se vkládá věta, která zní:  
 

Povolená odchylka je: - 0,5 úvazku/maximálně 5 % ze stanoveného počtu úvazků. 
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3) Čl. 8 odst. 7) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Zuzana Pěchotová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM-APLA-Vysočina o.s. 
adresa:   Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava 
IČO:   26652935 
zastoupena:  JUDr. Dagmar Zápotočnou, předsedkyní správní rady 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4200133340/6800   
 
 
spolu uzavřeli dne 15. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
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dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 JUDr. Dagmar Zápotočná Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             předsedkyně radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Občanské sdružení Benediktus 
adresa:   Klášterní 60, 583 01 Chotěboř 
IČO:   70868832 
zastoupeno:  Ing. Martinem Jindrou, vedoucím komunity 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 155402290/0600  
 
 
spolu uzavřeli dne 12. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
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dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Martin Jindra Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí komunity radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Centrum LADA, občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením 
adresa:   Nádražní 362, 395 01 Pacov  
IČO:   26518252 
zastoupeno:  Janou Moravcovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 169937157/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 12. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
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Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Jana Moravcová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Centrum sociálních služeb Lukavec  
se sídlem:   V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec u Pacova 
IČO:   28125975  
zastoupeno:   Petrou Jelínkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Městys Lukavec 
bankovní spojení:   Československá obchodní banka a.s. 

        číslo účtu: 169758992/0300  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 12. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 



Strana 2 (celkem 2)  

3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Petra Jelínková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 
adresa:   Okružní 962/13, Borovina, 674 01 Třebíč 1 
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 13. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
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Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. et Bc. Petrou Tučkovou Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
 
 
 



Strana 1 (celkem 2)  

                                                                                                  
 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč  
se sídlem:   Družstevní 1079, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 
IČO:    60419148 
zastoupen:   PhDr. Karlem Halačkou, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Třebíč 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 19-329711/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 PhDr. Karel Halačka Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
FOKUS Vysočina 
adresa:   5. Května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   15060306 
zastoupen:  Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 18631521/0100  
 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
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Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. et Mgr. Anna Šimonová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Kolpingovo dílo ČR, z.s. 
adresa:   nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 
IČO:   43379729 
zastoupeno:  Liborem Havlíkem, centrálním sekretářem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 103839765/0300  
 
 
 
spolu uzavřeli dne 8. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
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Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Libor Havlík Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             centrální sekretář radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Diecézní charita Brno 
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupena:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem Diecézní charity Brno 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100  
 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 



Strana 2 (celkem 2)  

Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Portimo, o.p.s. 
adresa:   Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:   45659028 
zastoupeno:  Mgr. Ruth Šormovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 27-1297380247/0100  
 
 
 
spolu uzavřeli dne 14. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
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Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Ruth Šormová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
se sídlem:   Okružní 763/67, 591 01  Žďár nad Sázavou 3 
IČO:    43379168 
zastoupené:   Mgr. Václavem Šerákem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Žďár nad Sázavou 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-512751/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 12. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Václavem Šerákem Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Středisko rané péče SPRP Brno 
adresa:   Nerudova 321/7, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2 
IČO:   75094924 
zastoupeno:  Mgr. Karlou Němcovou, vedoucí střediska 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 213258785/0300  
 
 
 
spolu uzavřeli dne 13. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
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Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Karla Němcová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             vedoucí střediska radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Tyfloservis, o.p.s. 
adresa:   Krakovská 1695/21, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO:   26200481 
zastoupeno:  PhDr. Josefem Cerhou, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1941297349/0800  
 
 
 
spolu uzavřeli dne 8. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
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Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 PhDr. Josef Cerha Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitel radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava 
adresa:   Komenského 5264/36a, 586 01 Jihlava 
IČO:   65761979 
zastoupeno:  Ing. Evou Kantorovou, místopředsedkyní rady sdružení 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 153984370/0600  
 
 
 
spolu uzavřeli dne 8. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 



Strana 2 (celkem 2)  

Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Eva Kantorová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             místopředsedkyně radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Centrum ZDISLAVA 
se sídlem:   Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:    43378692  
zastoupeno:   Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  město Nové Město na Moravě 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

        číslo účtu: 9005-1320751/0100  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 12. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  
 
 

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
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3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Hana Janů Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb 
v roce 2015  

 
ID ZZ01418 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

a 
 
Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod  
adresa:   Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   60128640 
zastoupen:  Mgr. Danou Koudelkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 161799319/0600  
 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 (dále jen 
„Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 3 Smlouvy tento 
dodatek (dále jen „dodatek“).  

II. Změny a doplňky 

1) Čl. 7 Smlouvy se doplňuje o odst. 3), který zní: 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

 
3) Čl. 8 odst. 5) Smlouvy nově zní takto:  
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
Sociálním portále Kraje Vysočina, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je 
datum razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se 
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Závěrečná zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: 
dotace2015@kr-vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální 
službu zvlášť. V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené 
nepřesné, nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce 
telefonicky a zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 
3 pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
            …...................................                      ...............................................................  
 Mgr. Dana Koudelková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
             ředitelka radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
na zajištění sociálních služeb v roce 2015 

 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230.0001)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Bílý kruh bezpečí, z. s. 
adresa: U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 
IČO: 47607483 
zastoupen: Mgr. Petrou Vitoušovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  1937602339/0800   
 
 
spolu uzavřeli dne 1. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 1. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 1. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 1. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Petra Vitoušová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230.0031)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Centrum multikulturního vzdělávání 
adresa: Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava 
IČO: 02415178 
zastoupen: Ing. Danou Fiedlerovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
                                   číslo účtu: 2200561442/2010 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/max. 5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Dana Fiedlerová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230.0029)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. 
adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava 
IČO: 22858202 
zastoupen: Ing. Slavkou Dokulilovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
                                   číslo účtu: 43-8079060247/0100 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 2. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 2. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 2. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 2. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Slavka Dokulilová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230.0008)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Domácí hospic Vysočina,  o. p. s. 
adresa: Žďárská 612,  592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 70803978 
zastoupena:  Ing. Petrem Havlíčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  3364497349/0800   
   
 
 
spolu uzavřeli dne 8. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 8. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 8. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 8. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Petr Havlíček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Farní charita Pacov  
adresa: nám. Svobody 2, 395 01 Pacov 
IČO: 47224444 
zastoupena: Miroslavem Kokešem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 224246261/0100 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Miroslav Kokeš Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230.0183)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Centrum J. J. Pestalozziho,  o.p.s. 
adresa: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim 
IČO: 25918974 225918974P 795918974 
zastoupena: PaedDr. Pavlem Tvrdíkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                             číslo účtu: 2904903359/0800 
 
 
spolu uzavřeli dne 3. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 3. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 3. 4. 2015 nově zní: 
 

a) sociální služba: Dům na půl cesty 
 počet lůžek:  8 
 obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 65%  
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 3. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 PaedDr. Pavel Tvrdík Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230.0035)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Ječmínek, o. p. s. 
adresa: Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 26538377 
zastoupena: Mgr. Miroslavou Machkovou  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                             číslo účtu: 1624299359/0800 

 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Miroslava Machková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230.0182)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Na počátku, o. p. s. 
adresa: Soběšická 60, 614 00  Brno 
IČO: 60554665 
zastoupena: Mgr. Ing. Evou Vondrákovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  1344243369/0800 

 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 9. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 9. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
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odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Ing. Eva Vondráková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
 
 
 
 



Strana 1 (celkem 3)  

 
Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 
adresa: B. Němcové  188,  580 01  Havlíčkův  Brod 
IČO: 15060233 
zastoupena: Bc. Annou Blažkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: UniCredit Bank 
                                   číslo účtu:  2106566677/2700 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 3. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 3. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 3. 4. 2015 nově zní: 
 
1) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu základních 

činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
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službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně:  
 
a) sociální služba: Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci 

         celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  4,07 
 

b) sociální služba: Petrklíč –denní stacionář pro děti a mládež s mentálním  
a kombinovaným postižením 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  8,12  
 
c) sociální služba: eNCéčko Světlá nad Sázavou  
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  3,43  
 
d)  sociální služba: Nízkoprahový klub BAN 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  3,55  
 
e) sociální služba: Občanská poradna Havlíčkův Brod 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  2,23  
 
f)  sociální služba: Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  10,95  
 
g) sociální služba: Středisko rané péče Havlíčkův Brod 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  3,40  
 
h)  sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  3,30  
 
i) sociální služba: Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  2,15  
 
j) sociální služba: Byty sociální rehabilitace Humpolec 

         počet lůžek:  12 
         obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%  
 

k) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Havlíčkův Brod 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  0,97  
 
l)  sociální služba: Charitní pečovatelská služba Lipnice nad Sázavou 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  1,23  
 
m) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Golčův Jeníkov 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  3,54  
 
n)  sociální služba: Charitní pečovatelská služba Humpolec 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  8,11  
 
o) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Želiv 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  1,47 

 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 3. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném  
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na sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum 
razítka podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná 
zpráva odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-
vysocina.cz. Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. 
V případě, že Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, 
nesrozumitelné či nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a 
zároveň elektronicky k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 
pracovních dnů od zaslání elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Anna Blažková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Oblastní charita Pelhřimov 
adresa: Solní 1814, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 47224541 
zastoupena: Bc. Martinou Kábelovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
                                   číslo účtu:  107046957/0300 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 nově zní: 
 
1) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu základních 

činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
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službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně:  
 
a) sociální služba: Občanská poradna Pelhřimov 
       celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 2,70 
 
b) sociální služba: Středisko osobní asistence 

                celkový počet úvazků v období, na  které je dotace poskytnuta  6,90 
 

c) sociální služba:  Klíč – centrum pro rodinu 
       celkový počet úvazků v období, na  které je dotace poskytnuta  2,60 
 
d) sociální služba:  Pečovatelská služba 
       celkový počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 10,00 

 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Martina Kábelová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00  Brno 
IČO: 44990260 
zastoupena: Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s 
                                   číslo účtu:  1583741621/0100 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 14. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 14. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 14. 4. 2015 nově zní: 
 
1) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu základních 

činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
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službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně:  
 
a) sociální služba: Domovinka Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 6,56 
 
b) sociální služba: Stacionář Úsměv Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 10,65 
 
c) sociální služba:  K-centrum Noe Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 5,14 
 
d)  sociální služba: Ambrela-Komunitní centrum pro děti a mládež 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  3,96 
 
e) sociální služba: Barák – nízkoprahový klub Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 4,12 
 
f)      sociální služba: Osobní asistence Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 8,88 
 
g)  sociální služba: Charitní pečovatelská služba Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 11,36 
 
h) sociální služba: Středisko rané péče Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 3,48 
 
i)      sociální služba: Komunitní centrum Klubíčko Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 3,11 
 
j)      sociální služba: Streetwork Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 2,46 
 
k)  sociální služba: AL PASO Vysočina 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 1,80 
 
l)     sociální služba: TaxiS sociální rehabilitace Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 3,02 

 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
 
 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 14. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 
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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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Občanská poradna Jihlava 
adresa: Žižkova 13, 586 01 Jihlava 
IČO: 66597064 
zastoupena: Bc. Karlem Křivánkem, DiS. 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  Československá obchodní banka 
číslo účtu:              135901885/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 1. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 1. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 1. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 1. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Karel Křivánek, DiS. Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230.0005)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Občanská poradna Třebíč 
adresa: Dreuschuchova 874/17, 674 01 Třebíč 
IČO: 70283966 
zastoupena: Mgr. Hanou Chloupkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
                                   číslo účtu:  209018279/0300 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 2. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 2. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 2. 4. 2015  na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 2. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Hana Chloupková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01230)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
STŘED, z. ú. 
adresa: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč 
IČO: 70870896 
zastoupen: Mgr. Martinou Bártovou 
 (dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:     Waldviertler Sparkasse von 1842   
                                 číslo účtu: 9500006266/7940 

 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 2 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Martina Bártová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284.0038)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Bílý kruh bezpečí, z. s. 
adresa: U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 
IČO: 47607483 
zastoupen: Mgr. Petrou Vitoušovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  1937602339/0800   
 
 
spolu uzavřeli dne 24. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Petra Vitoušová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284.0028)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Centrum multikulturního vzdělávání 
adresa: Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava 
IČO: 02415178 
zastoupen: Ing. Danou Fiedlerovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
                                   číslo účtu: 2200561442/2010 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 12. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 12. 5. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 12. 5. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 12. 5. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Dana Fiedlerová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284.0015)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. 
adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava 
IČO: 22858202 
zastoupen: Ing. Slavkou Dokulilovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
                                   číslo účtu: 43-8079060247/0100 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 27. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Slavka Dokulilová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Domácí hospic Vysočina,  o. p. s. 
adresa: Žďárská 612,  592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 70803978 
zastoupena:  Ing. Petrem Havlíčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  3364497349/0800   
   
 
 
spolu uzavřeli dne 27. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015  nově zní: 

 
a) sociální služba: Poradna Alej 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 1,1 
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b) sociální služba: Domácí hospicová péče, odlehčovací služby 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 8,0 
 
c) sociální služba: Odborné sociální poradenství (Ji) 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 0,4 
 
d) sociální služba: Odlehčovací služby 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 4,68 

 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Petr Havlíček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Farní charita Pacov  
adresa: nám. Svobody 2, 395 01 Pacov 
IČO: 47224444 
zastoupena: Miroslavem Kokešem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 224246261/0100 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 24. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015  na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Miroslav Kokeš Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284.0001)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Centrum J. J. Pestalozziho,  o.p.s. 
adresa: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim 
IČO: 25918974 225918974P 795918974 
zastoupena: PaedDr. Pavlem Tvrdíkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                             číslo účtu: 2904903359/0800 
 
 
spolu uzavřeli dne 27. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015  nově zní: 
 

a) sociální služba: Dům na půl cesty 
 počet lůžek:  8 
 obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 65%  
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 PaedDr. Pavel Tvrdík Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284.0027)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Ječmínek, o. p. s. 
adresa: Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 26538377 
zastoupena: Mgr. Miroslavou Machkovou  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                             číslo účtu: 1624299359/0800 

 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 24. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015  na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Miroslava Machková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284.0030)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Na počátku, o. p. s. 
adresa: Soběšická 60, 614 00  Brno 
IČO: 60554665 
zastoupena: Mgr. Ing. Evou Vondrákovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  1344243369/0800 

 
   
 
spolu uzavřeli dne 29. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 29. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 29. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
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odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Ing. Eva Vondráková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 
adresa: B. Němcové  188,  580 01  Havlíčkův  Brod 
IČO: 15060233 
zastoupena: Bc. Annou Blažkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: UniCredit Bank 
                                   číslo účtu:  2106566677/2700 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 24. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 nově zní: 
 
1) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu základních 

činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
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službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně:  
 
a) sociální služba: Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci 

         celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  4,07 
 

b) sociální služba: Petrklíč –denní stacionář pro děti a mládež s mentálním  
a kombinovaným postižením 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  8,12  
 
c) sociální služba: eNCéčko Světlá nad Sázavou  
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  3,43  
 
d)  sociální služba: Nízkoprahový klub BAN 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  3,55  
 
e) sociální služba: Občanská poradna Havlíčkův Brod 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  2,23  
 
f)  sociální služba: Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  10,95  
 
g) sociální služba: Středisko rané péče Havlíčkův Brod 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  3,40  
 
h)  sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  3,30  
 
i) sociální služba: Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  2,15  
 
j) sociální služba: Byty sociální rehabilitace Humpolec 

         počet lůžek:  12 
         obložnost: minimální požadovaná hodnota plnění indikátoru 80%  
 

k) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Havlíčkův Brod 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  0,97  
 
l)  sociální služba: Charitní pečovatelská služba Lipnice nad Sázavou 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  1,23  
 
m) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Golčův Jeníkov 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  3,54  
 
n)  sociální služba: Charitní pečovatelská služba Humpolec 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  8,11  
 
o) sociální služba: Charitní pečovatelská služba Želiv 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  1,47 
 
p)  sociální služba: Domácí hospicová péče 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  2,58 

 
 

 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
 



Strana 3 (celkem 3)  

 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Anna Blažková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Oblastní charita Pelhřimov 
adresa: Solní 1814, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 47224541 
zastoupena: Bc. Martinou Kábelovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
                                   číslo účtu:  107046957/0300 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 27. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 nově zní: 
 
1) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu základních 

činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
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službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně:  
 
a) sociální služba: Občanská poradna Pelhřimov 
       celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 2,70 
 
b) sociální služba: Středisko osobní asistence 

                celkový počet úvazků v období, na  které je dotace poskytnuta  6,90 
 

c) sociální služba:  Klíč – centrum pro rodinu 
       celkový počet úvazků v období, na  které je dotace poskytnuta  2,60 
 
d) sociální služba:  Pečovatelská služba 
       celkový počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 10,00 
 
e) sociální služba:  Domácí hospicová péče-odlehčovací služby 
       celkový počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 4,90 

 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
 
 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
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V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Martina Kábelová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00  Brno 
IČO: 44990260 
zastoupena: Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s 
                                   číslo účtu:  1583741621/0100 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 7. 5. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše uvedené 
smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 5. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 5. 2015 nově zní: 
 
1) Příjemce zajistí poskytování sociální služby na základě Smlouvy v rozsahu základních 

činností a úkonů vymezených pro daný druh sociální služby v zákoně o sociálních 
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službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, následovně:  
 
a) sociální služba: Domovinka Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 6,56 
 
b) sociální služba: Stacionář Úsměv Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 10,65 
 
c) sociální služba:  K-centrum Noe Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 5,14 
 
d)  sociální služba: Ambrela-Komunitní centrum pro děti a mládež 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta  3,96 
 
e) sociální služba: Barák – nízkoprahový klub Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 4,12 
 
f)      sociální služba: Osobní asistence Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 8,88 
 
g)  sociální služba: Charitní pečovatelská služba Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 11,36 
 
h) sociální služba: Středisko rané péče Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 3,48 
 
i)      sociální služba: Komunitní centrum Klubíčko Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 3,11 
 
j)      sociální služba: Streetwork Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 2,46 
 
k)  sociální služba: AL PASO Vysočina 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 1,80 
 
l)     sociální služba: TaxiS sociální rehabilitace Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 3,02 

         
m)  sociální služba: Domácí hospicová péče Třebíč 
celkový průměrný počet úvazků v období, na které je dotace poskytnuta 2,81 

 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
 
 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 5. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
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k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Občanská poradna Jihlava 
adresa: Žižkova 13, 586 01 Jihlava 
IČO: 66597064 
zastoupena: Bc. Karlem Křivánkem, DiS. 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  Československá obchodní banka 
číslo účtu:              135901885/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 29. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 29. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 29. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 29. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Karel Křivánek, DiS. Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284.0043)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Občanská poradna Třebíč 
adresa: Dreuschuchova 874/17, 674 01 Třebíč 
IČO: 70283966 
zastoupena: Mgr. Hanou Chloupkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
                                   číslo účtu:  209018279/0300 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 24. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Hana Chloupková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284.0044)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou 
adresa: Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 69720649 
zastoupena: JUDr. Dagmar Čížkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
                                   číslo účtu:  2500342145/2010 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 30. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 30. 4. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 30. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 30. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 JUDr. Dagmar Čížková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01284)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
STŘED, z. ú. 
adresa: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč 
IČO: 70870896 
zastoupen: Mgr. Martinou Bártovou 
 (dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:     Waldviertler Sparkasse von 1842   
                                 číslo účtu: 9500006266/7940 

 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 27. 4. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 doplněn o odst. 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
  
Čl. 8. odst 3. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 na konci odstavce doplněn  
o větu: 
 
Povolená odchylka je:   -0,5 úvazku/ max.5%. 
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Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 27. 4. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Martina Bártová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01418.0074)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Středisko křesťanské  pomoci Jihlava 
adresa: Čajkovského 669/9, 586 01 Jihlava 
IČO: 46259830 
zastoupeno: Mgr. Davidem Chlupáčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
                                   číslo účtu:  1465080359/0800 
 
 
spolu uzavřeli dne 21. 9. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 21. 9. 2015 doplněn o odst. 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 21. 9. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
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odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. David Chlupáček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01418.0073)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
 
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava 
adresa: Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava 
IČO: 70876339 
zastoupeno: Mgr. Davidem Chlupáčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s 
                                   číslo účtu:  203203983/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 21. 9. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 21. 9. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 21. 9. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
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podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. David Chlupáček Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01418)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Farní charita Pacov  
adresa: nám. Svobody 2, 395 01 Pacov 
IČO: 47224444 
zastoupena: Miroslavem Kokešem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 224246261/0100 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 18. 9. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 18. 9. 2015 doplněn o odst. 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 18. 9. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
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odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Miroslav Kokeš Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01418)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Ječmínek, o. p. s. 
adresa: Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 26538377 
zastoupena: Mgr. Miroslavou Machkovou  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                             číslo účtu: 1624299359/0800 

 
 
 
spolu uzavřeli dne 21. 9. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 21. 9. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy do 31. 12. 2015 včetně souvisejících nákladů, které budou 
proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta. 

. 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 21. 9. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 



Strana 2 (celkem 2)  

odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Mgr. Miroslava Machková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01418.0072)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Na počátku, o. p. s. 
adresa: Soběšická 60, 614 00  Brno 
IČO: 60554665 
zastoupena: Mgr. Ing. Evou Vondrákovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu:  1344243369/0800 
   
 
 
spolu uzavřeli dne 18. 9. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 18. 9. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 18. 9. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
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odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Eva Vondráková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01418)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 
adresa: B. Němcové  188,  580 01  Havlíčkův  Brod 
IČO: 15060233 
zastoupena: Bc. Annou Blažkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: UniCredit Bank 
                                   číslo účtu:  2106566677 

 
 
 
spolu uzavřeli dne 22. 9. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 22. 9. 2015 doplněn o odst. 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy do 31. 12. 2015 včetně souvisejících nákladů, které budou 
proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta. 

. 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 22. 9. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
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odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Anna Blažková Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01418)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Oblastní charita Pelhřimov 
adresa: Solní 1814, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 47224541 
zastoupena: Bc. Martinou Kábelovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
                                   číslo účtu:  107046957/0300 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 18. 9. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 18. 9. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 18. 9. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
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odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Bc. Martina Kábelová Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01418)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno  
IČO: 44990260 
zastoupena: Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1583741621/0100  
 

 
 
spolu uzavřeli dne 24. 9. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 9. 2015 doplněn o odst 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy do 31. 12. 2015 včetně souvisejících nákladů, které budou 
proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta. 

. 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 24. 9. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
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odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 
Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
 Ing. Mgr. Oldřich Haičman Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
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Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

na zajištění sociálních služeb v roce 2015 
 

„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 (dále jen 

„občanský zákoník“)“ 
 

(IDZZ01418.0078)  
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol: 2015  

a 
 
Občanská poradna Třebíč 
adresa: Dreuschuchova 874/17, 674 01 Třebíč 
IČO: 70283966 
zastoupena: Mgr. Hanou Chloupkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
                                   číslo účtu:  209018279/0300   
 
 
spolu uzavřeli dne 18. 9. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník,  Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají k uvedené smlouvě tento dodatek (dále jen „dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 

Čl. 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 18. 9. 2015 doplněn o odst. 3 : 
 

3) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování provozu sociální služby uvedené  
v Čl. 5 této smlouvy v  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 

. 
 
Čl. 8. odst 7. „Smlouvy o poskytnutí dotace“ ze dne 18. 9. 2015 nově zní: 
 

7) Příjemce je povinen předložit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
(dále jen „příslušný odbor“) Závěrečnou zprávu na formuláři zveřejněném na 
sociálním portále kraje, a to nejpozději do 20. 1. 2016 (rozhodující je datum razítka 
podatelny krajského úřadu). Současně s listinnou podobou se Závěrečná zpráva 
odesílá i v elektronické podobě na emailovou adresu: dotace2015@kr-vysocina.cz. 



Strana 2 (celkem 2)  

Závěrečná zpráva se zpracovává za každou sociální službu zvlášť. V případě, že 
Závěrečná zpráva bude neúplná, údaje v ní uvedené nepřesné, nesrozumitelné či 
nedůvěryhodné, vyzve příslušný odbor Příjemce telefonicky a zároveň elektronicky 
k odstranění nedostatků Závěrečné zprávy ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání 
elektronické výzvy. 

 
 

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 jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
5) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2015 usnesením č.  
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ........................... 
 
 
 
  
                 .................................                      ...............................................................  
        Mgr. Hana Chloupková                                    Mgr. et Bc. Petr Krčál 
              radní Kraje Vysočina 
 
 
 
 




