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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0004   
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Ječmínek, o. p. s. 
adresa: Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO:26538377 
zastoupen: Mgr. Miroslavou Machkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1624299359/0800 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 

pospichalova
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ........................................ 
 
 
 
  
          ………..................................                      ...............................................................  
 Mgr. Miroslava Machková MUDr. Jiří Běhounek 
 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ........................................ 
 
 
 
  
          ………..................................                      ...............................................................  
 Mgr. Petr Jašek MUDr. Jiří Běhounek 
 ředitel hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0007   
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Středisko křesťanské pomoci Jihlava 
adresa: Čajkovského 9, 586 01 Jihlava 
IČO: 46259830 
zastoupen: Mgr. Davidem Chlupáčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1465080359/0800 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ........................................ 
 
 
 
  
          ………..................................                      ...............................................................  
 Mgr. David Chlupáček MUDr. Jiří Běhounek 
 ředitel hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0006   
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava 
adresa: Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava 
IČO: 70876339 
zastoupen: Mgr. Davidem Chlupáčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČSOB, a. s. 
číslo účtu: 203203983/0300 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ........................................ 
 
 
 
  
          ………..................................                      ...............................................................  
 Mgr. David Chlupáček MUDr. Jiří Běhounek 
 ředitel hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0001   
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 43379168 
DIČ:  
zastoupená: Mgr. Václavem Šerákem  
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu obce Žďár nad Sázavou - zřizovatele: 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 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 
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„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

III. Ostatní ustanovení 
 
 
1) Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.  
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2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

  
3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ........................................ 
 
 
 
  
          ………..................................                      ...............................................................  
 Mgr. Václav Šerák MUDr. Jiří Běhounek 
 ředitel hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0005   
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 
adresa: B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 15060233 
zastoupen: Bc. Annou Blažkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 
číslo účtu: 2106566677/2700 
 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ........................................ 
 
 
 
  
          ………..................................                      ...............................................................  
 Bc. Anna Blažková MUDr. Jiří Běhounek 
 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0008   
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 
adresa: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim  
IČO: 25918974 
zastoupen: PaeDr. Pavlem Tvrdíkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 2904903359/0800 
 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ........................................ 
 
 
 
  
          ………..................................                      ...............................................................  
     PaeDr. Pavel Tvrdík    MUDr. Jiří Běhounek 
 ředitel hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0015 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTSMEM – APLA – Vysočina o. s. 
adresa: Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava  
IČO: 26652935 
zastoupen: JUDr. Dagmarou Zápotočnou, MBA 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Oberbank AG 
číslo účtu: 2271106199/8040 
 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ............................................................... 
JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA   MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0017 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Denní centrum Barevný svět, o. p. s. 
adresa: Okružní 962/13, 674 01 Třebíč  
IČO: 29277418 
zastoupen: Mgr. et Bc. Petrou Tučkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 2816167339/0800 
  
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ...............................................................   
Mgr. et Bc. Petra Tučková    MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0016 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o. p. s. 
adresa: Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava  
IČO: 02285266 
zastoupen: Jiřinou Kocmanovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ERA – Poštovní spořitelna 
číslo účtu: 260661892/0300 
  
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ...............................................................   : 
Jiřina Kocmanová     MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0022 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Chaloupky, o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 
adresa: Kněžice 109, 675 21 Okříšky  
IČO: 25557475 
zastoupen: RNDr. Jozefem Zeťkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1466732339/0800 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ...............................................................  
RNDr. Jozef Zetěk     MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitel hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0020 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
FOKUS Vysočina 
adresa: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 15060306 
zastoupen: Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 18631521/0100 
 
  
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
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procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ...............................................................     
Mgr. et Mgr. Anna Šimonová    MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0021 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
FOKUS Vysočina 
adresa: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 15060306 
zastoupen: Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 18631521/0100 
 
  
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
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procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ...............................................................    
Mgr. et Mgr. Anna Šimonová    MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0018 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
FOKUS Vysočina 
adresa: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 15060306 
zastoupen: Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 18631521/0100 
 
  
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
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procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ...............................................................     
Mgr. et Mgr. Anna Šimonová    MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0019 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
FOKUS Vysočina 
adresa: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 15060306 
zastoupen: Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 18631521/0100 
 
  
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
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procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ...............................................................     
Mgr. et Mgr. Anna Šimonová    MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0023 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 
Organizační jednotka: Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad 
Sázavou  
IČO: 44990260 
zastoupen: Ing. Janou Zelenou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČSOB, a. s. 
číslo účtu: 110889787/0300 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
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procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ...............................................................  
Ing. Jana Zelená     MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0024 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Černá Pole 
organizační jednotka: Oblastní charita Třebíč 
adresa: L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč 
IČO: 44990260 
zastoupen: Mgr. Petrem Jaškem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1520431319/0800 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
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procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ...............................................................  
Mgr. Petr Jašek     MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitel hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0026 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Černá Pole 
organizační jednotka: Oblastní charita Třebíč 
adresa: L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč 
IČO: 44990260 
zastoupen: Mgr. Petrem Jaškem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1520431319/0800 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
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procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

III. Ostatní ustanovení 
 
 
1) Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.  

 
2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  
  
3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ...............................................................  
Mgr. Petr Jašek     MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitel hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0027 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
TyfloCentrum, o. p. s. 
adresa: Brněnská 626/8,586 01 Jihlava 
IČO: 26908042 
zastoupen: Mgr. Ivetou Bělovovou Dolejší 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1468239329/0800 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      .............................................................. 
Mgr. Ivetou Bělovová Dolejší    MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0028 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava 
adresa: Komenského 1364/36a, 586 01 Jihlava 
IČO: 65761979 
zastoupen: Ing. Evou Kantorovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s. 
číslo účtu: 153984370/0600 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      .............................................................. 
    Ing. Eva Kantorová     MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0029 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Vrátka, z. s. 
adresa: L. Pokorného 56/19, 674 01 Třebíč 
IČO: 22681841 
zastoupen: Bc. Irenou Rybníčkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse AG 
číslo účtu: 4500010078/7940 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      .............................................................. 
    Bc. Irena Rybníčková     MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0025 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
STŘED, z. ú. 
adresa: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč 
IČO: 70870896 
zastoupen: Mgr. Martinou Bártovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse AG 
číslo účtu: 9500006266/7940 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
  



 

Strana 3 (celkem 3)  

3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ............................................................... 
     Mgr. Martina Bártová     MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0010 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Benediktus, z. s. 
adresa: Klášterní 60, 5836 01 Chotěboř  
IČO: 70868832 
zastoupen: Ing. Martinem Jindrou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s. 
číslo účtu: 155402290/0600 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

 

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.  
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3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      .............................................................. 
    Ing. Martin Jindra     MUDr. Jiří Běhounek 

  hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0013 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
FOKUS Vysočina 
adresa: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 15060306 
zastoupen: Mgr. et Mgr. Annou Šimonovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 18631521/0100 
 
  
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
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procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

  
 

III. Ostatní ustanovení 
 
 
1) Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.  

 
2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  
  
3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      ...............................................................     
Mgr. et Mgr. Anna Šimonová    MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(VYROVNÁVACÍ PLATBY) A O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 

„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“)“ 
 

 k ID PR01666.0014 
 

 
I. Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

a 
 
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 
adresa: B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 15060233 
zastoupen: Bc. Annou Blažkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 
číslo účtu: 2106566677/2700 
 
spolu uzavřeli podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o 
poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu 
s Čl. 19 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Změny a doplňky 

1) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 1 se ve větě „Kapacita služby financovaná z projektu“ 
vypouští „financovaná z projektu“. 

 
 
2) V Čl. 2 Účel smlouvy, odst. 2 se v první větě za slovo dotace vkládá: (dále jen 

„dotace“) a v závorce za slovem projekt IV, slovo „dotace“ nahrazuje slovem „projekt“. 
 
 
3) V Čl. 12. Způsob poskytnutí dotace, odst. 1) Smlouvy se vypouští druhá věta: 

„Do 30 kalendářních dnů od připsání zálohy na projekt zaslané Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na účet Kraje Vysočina bude záloha na provozování sociální služby 
dle čl. 2 doplacena do výše vypočtené z výše dotace přiznané Příjemci stejnou 
procentní sazbou, jakou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování 
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projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální 
projekt IV.“ 

 

A nahrazuje větou: 

„Druhá část dotace na provozování sociální služby dle Čl. 2 bude vyplacena do 10 
dní od účinnosti Dodatku ve výši připadající na jedno měsíční období. První a druhá 
část dotace bude vyúčtována proti nákladům za poslední monitorovací období, tj. za 
období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018. V případě předčasného ukončení Smlouvy bude 
první a druhá část dotace vyúčtována proti nákladům za poslední 3 měsíce 
bezprostředně předcházející datu ukončení Smlouvy.“ 

 
 
4) V Čl. 13. Podmínky použití dotace, v odst. 4 písmeno d) se vypouští text: „odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“. 
 
 
5) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. c) se věta třetí nahrazuje větou: 
 

„Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina“, originálního identifikačního čísla Smlouvy, které je uvedeno 
v záhlaví Smlouvy a registračním číslem daného projektu po jeho písemném 
sdělení odborem sociálních věcí.“ 

 
 
6) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. f) se nahrazuje:  
 

„Čl. 9“ za „Čl. 16“  
 
 
7) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce odst. h) se nahrazuje: 
 

„Čl. 10“ za „Čl. 17“  
 
 
8) V Čl. 14. Základní povinnosti Příjemce se doplňuje o písmeno o) v tomto znění: 
 

„Příjemce je povinen poskytnout součinnost při zpracování evaluačních zpráv dle 
pokynů Kraje a dodavateli, který bude evaluaci zajišťovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména ve vykazování dalších požadavků na monitoring průběhu služby 
podle pokynů Kraje.“ 

 

 

III. Ostatní ustanovení 
 
 
1) Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.  

 
2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  
  
3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 13. 9. 2016 usnesením  

č. xxxxx. 
 

 
 

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

………..................................                      .............................................................. 
    Bc. Anna Blažková    MUDr. Jiří Běhounek 

 ředitelka hejtman Kraje Vysočina 
 
 
 




