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DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0325 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Bílý kruh bezpečí, z. s. 
adresa: U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 
IČO: 47607483 
zastoupen: Mgr. Petrou Vitoušovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                                   číslo účtu: 1937602339/0800   
 
 
spolu uzavřeli dne 14. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
za poslední odrážku u písm. a): Bílý kruh bezpečí odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 36 000 Kč 
- IDZZ02006.0325 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  789 000 Kč 
 

pospichalova
Textový rámeček
ZK-05-2017-97, př. 5počet stran: 163
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Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0325 bude čerpána pouze na úhradu osobních 
nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0325 
vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Mgr. Petra Vitoušová                            Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0309 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Centrum J. J. Pestalozziho,  o.p.s. 
adresa: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim 
IČO: 25918974 225918974P 795918974 
zastoupena: PaedDr. Pavlem Tvrdíkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                             číslo účtu: 2904903359/0800 
 
 
spolu uzavřeli dne 16. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Krizová pomoc odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 132 000 Kč 
- IDZZ02006.0309 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  2 226 000 Kč 
 
 
Čl. 6. Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
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Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0309 bude čerpána pouze na úhradu osobních 
nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0309 
vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 PaedDr. Pavel Tvrdík                            Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

a 
 
 
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. 
adresa: Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava 
IČO: 02285266 
zastoupeno: Ivanou Kohoutovou  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 260661892/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 14. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby  
                                                           se zdravotním postižením  odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 40 000 Kč 
- IDZZ02006.0373 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  414 000 Kč 
 

za poslední odrážku u písm. b) Tlumočnické služby odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 267 000 Kč 
- IDZZ02006.0383 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  2 718 000 Kč 
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Čl. 6. Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0373, IDZZ02006.0383 bude čerpána pouze na 
úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních 
služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně 
souvisejících osobních nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0373, 
IDZZ02006.0383 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                    Ivana Kohoutová                            Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0366 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Centrum pro rodinu Vysočina,  z. s. 
adresa: Chlumova 3 , 586 01 Jihlava 
IČO: 22858202 
zastoupeno: Ing. Slavkou Dokulilovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
                                   číslo účtu: 43-8079060247/0100 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
za poslední odrážku u písm. a): Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 117 000 Kč 
- IDZZ02006.0366 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 470 000 Kč 
 
Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0366 bude čerpána pouze na úhradu osobních 
nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
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Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0366 
vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Ing. Slavka Dokulilová                            Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0326 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
 
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s.  
adresa: Vrchlického 57, 586 01 Jihlava 
IČO: 26594706 
zastoupeno: Mgr. Miroslavem Němcem  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
                             číslo účtu: 179133355/0300  
 
 
 
spolu uzavřeli dne 14. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 271 000 Kč 
- IDZZ02006.0326 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  3 167 000 Kč 
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Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0326 bude čerpána pouze na úhradu osobních 
nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0326 
vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Mgr. Miroslav Němec                            Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Domácí hospic Vysočina,  o. p. s. 
adresa: Vratislavovo nám. 115,  592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 70803978 
zastoupena:  Ing. Petrem Havlíčkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                              číslo účtu:  3364497349/0800   
 
 
spolu uzavřeli dne 16. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Poradna Alej, Rodinný pokoj  odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 11 000 Kč 
- IDZZ02006.0327 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  268 000 Kč 
za poslední odrážku u písm. b) Poradna Alej odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 10 000 Kč 
- IDZZ02006.0328 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  72 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. c) Domácí hospicová péče, odlehčovací služby odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 44 000 Kč 
- IDZZ02006.0344 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 569 000 Kč 
 

za poslední odrážku u písm. d) Domácí hospicová péče odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 41 000 Kč 
- IDZZ02006.0345 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  901 000 Kč 
 
 
Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0327, IDZZ02006.0328, IDZZ02006.0344, 
IDZZ02006.0345 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při 
poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které 
budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0327, 
IDZZ02006.0328, IDZZ02006.0344, IDZZ02006.0345 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Ing. Petr Havlíček                          Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 8500008080/7940 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Domov pro 
osoby se zdravotním postižením odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 63 000 Kč,  
ID ZZ02006.0237 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 070 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Domov pro 
seniory odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 1 224 000 Kč,  
ID ZZ02006.0225 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 9 019 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. c) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Domov se 
zvláštním režimem odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 523 000 Kč,  
ID ZZ02006.0238 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 3 598 000 Kč 

-  
za poslední odrážku u písm. d) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – Odlehčovací 
služby odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 10 000 Kč,  
ID ZZ02006.0339 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 142 000 Kč 

-  
za poslední odrážku u písm. e) Název sociální služby: Diakonie Myslibořice – 
pečovatelská služba odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 25 000 Kč,  
ID ZZ02006.0244 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 143 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0237, ID ZZ02006.0225, ID ZZ02006.0238, 
ID ZZ02006.0339, ID ZZ02006.0244 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0237, ID 
ZZ02006.0225, ID ZZ02006.0238, ID ZZ02006.0339, ID ZZ02006.0244 vznikají nejdříve 
dnem 1. 7. 2017.  
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III. Ostatní ustanovení 

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

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

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  
 
3) Smluvní strany prohlašují, že 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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
.......................................................................       ……….........................................  
 Michaela Grmelová Mgr. Pavel Franěk 
            předsedkyně správní rady (ředitelka) 1. náměstek hejtmana 
 
 Hana Svobodová 
 členka správní rady 
 
 Ivana Vrzáčková 
 členka správní rady 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

a 
 
DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. 
adresa:   Vltavínská 1346, 674 01  Třebíč 
IČO:   27668240 
zastoupená:  Ing. Michalem Prokešem, ředitelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka a.s. 

číslo účtu: 2000344208/2010 
 
 
spolu uzavřeli dne 3. 3. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
Čl. 1 Smlouvy nově zní:  
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy 
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
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a 
 

 
DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. 
adresa:   Vltavínská 1346, 674 01  Třebíč 
IČO:   27668240 
zastoupená:  Ing. Michalem Prokešem, ředitelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka a.s. 

číslo účtu: 2000344208/2010 
 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 384 000 Kč,  
ID ZZ02006.0245 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 212 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0245 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0245 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 
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5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

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

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

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
            Ing. Michal Prokeš                                 Mgr. Pavel Franěk 

ředitel společnosti                   1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. II  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
FOKUS Vysočina, z.ú. 
adresa:   5. Května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   15060306 
zastoupen:  Mgr. Annou Šimonovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 18631521/0100 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a): Chráněné bydlení Pelhřimov odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 21 000 Kč,  
IDZZ02006.0303 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 305 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. b): Chráněné bydlení Havlíčkův Brod odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 190 000 Kč,  
IDZZ02006.0304 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 
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- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 559 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. c): Osobní asistence Bludiště odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 92 000 Kč,  
IDZZ02006.0355 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 018 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. d): Denní stacionář Bludiště odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 159 000 Kč,  
IDZZ02006.0295 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 350 000 Kč 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0295, IDZZ02006.0303, IDZZ02006.0304, 
IDZZ02006.0355, bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při 
poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 
7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0295, 
IDZZ02006.0303, IDZZ02006.0304, IDZZ02006.0355, vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12. 9. 2017 usnesením  
č.  . 

 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

   Mgr. Anna Šimonová        Mgr. Pavel Franěk 
  ředitelka     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. II  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa:    třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 
IČO:    44990260 
zastoupena:   Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem  
(dále jen “Příjemce”)  
organizační jednotka: Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s. 
     číslo účtu: 110889787/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 3. 3. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen 
„Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a): Charitní pečovatelská služba Bystřice nad Pernštejnem 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 385 000 Kč,  
IDZZ02006.0246 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 3 087 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b): Rosa - denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 183 000 Kč,  
IDZZ02006.0290 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 284 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. c): Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 92 000 Kč,  
IDZZ02006.0313 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 224 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. d): Nesa - denní stacionář Velké Meziříčí odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 245 000 Kč,  
IDZZ02006.0292 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku:  2 398 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. e): Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Žďár 
nad Sázavou odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 59 000 Kč,  
IDZZ02006.0368 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku:  780 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. f): Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 80 000 Kč,  
IDZZ02006.0314 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku:  1 019 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. g): Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Žďár 
nad Sázavou odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 83 000 Kč,  
IDZZ02006.0318 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku:  1 122 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. h): Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 114 000 Kč,  
IDZZ02006.0342 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku:  1 461 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. i): Osobní asistence Velké Meziříčí odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 603 000 Kč,  
IDZZ02006.0354 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku:  5 075 000 Kč 
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V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0246, IDZZ02006.0290, IDZZ02006.0292, 
IDZZ02006.0313, IDZZ02006.0314, IDZZ02006.0318, IDZZ02006.0342, IDZZ02006.0354, 
IDZZ02006.0368, bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při 
poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 
7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou proplaceny do 
20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0246, 
IDZZ02006.0290, IDZZ02006.0292, IDZZ02006.0313, IDZZ02006.0314, IDZZ02006.0318, 
IDZZ02006.0342, IDZZ02006.0354, IDZZ02006.0368, vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  
č.  . 

 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

 Ing. Mgr. Oldřich Haičman        Mgr. Pavel Franěk 
    ředitel     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. II  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Portimo, o.p.s. 
adresa:   Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:   45659028 
zastoupeno:  Mgr. Ruth Šormovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 27-1297380247/0100 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a): Osobní asistence odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 183 000 Kč,  
IDZZ02006.0358 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 745 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. b): Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 36 000 Kč,  
IDZZ02006.0371 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 
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- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 407 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. c): Raná péče odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 54 000 Kč,  
IDZZ02006.0363 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 054 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. d): EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 111 000 Kč,  
IDZZ02006.0321 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 843 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. e): Občanská poradna Nové Město na Moravě, člen AOP ČR 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 69 000 Kč,  
IDZZ02006.0335 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 084 000 Kč 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0321, IDZZ02006.0335, IDZZ02006.0358, 
IDZZ02006.0363, IDZZ02006.0371, bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0321, 
IDZZ02006.0335, IDZZ02006.0358, IDZZ02006.0363, IDZZ02006.0371, vznikají nejdříve 
dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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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 12. 9. 2017 usnesením  
č.  . 

 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

   Mgr. Ruth Šormová        Mgr. Pavel Franěk 
  ředitelka     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. II  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.  
adresa:   Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava 
IČO:   26652935 
zastoupena:  JUDr. Dagmar Zápotočnou, MBA, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Oberbank AG 

číslo účtu: 2271106092/8040 
 
spolu uzavřeli dne 5. 4. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Výše 
uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen 
„Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a): INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - denní stacionář 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 134 000 Kč,  
IDZZ02006.0285 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 940 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. b): INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - odborné sociální 
poradenství odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 78 000 Kč,  
IDZZ02006.0324 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 
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- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 387 000 Kč 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0285, IDZZ02006.0324, bude čerpána pouze na úhradu 
osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0285, 
IDZZ02006.0324, vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  
č.  . 

 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
    JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA        Mgr. Pavel Franěk 

  ředitelka     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 
adresa:   Okružní 962/13, Borovina, 674 01 Třebíč 1 
IČO:   29277418 
zastoupeno:  Mgr. et Bc. Petrou Tučkovou, ředitelkou  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2816167339/0800 
 
 
spolu uzavřeli dne 21. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a): Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (chráněné bydlení) 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 73 000 Kč,  
IDZZ02006.0302 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 839 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b): Denní centrum Barevný svět, o.p.s. (denní stacionář) 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 172 000 Kč,  
IDZZ02006.0288 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 041 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně:  
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0288, IDZZ02006.0302, bude čerpána pouze na úhradu 
osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0288, 
IDZZ02006.0302, vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 

 
 
 
 



Strana 3 (celkem 3)  

7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12. 9. 2017 usnesením  
č.  . 

 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

Mgr. et Bc. Petra Tučková        Mgr. Pavel Franěk 
              ředitelka      1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Benediktus z.s. 
adresa:   Klášterní 60, 583 01 Chotěboř 
IČO:   70868832 
zastoupeno:  Ing. Martinem Jindrou, vedoucím komunity 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 155402290/0600 
 
 
spolu uzavřeli dne 21. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a): Centrum denních služeb odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 93 000 Kč,  
IDZZ02006.0280 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 135 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. b): Chráněné bydlení odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 71 000 Kč,  
IDZZ02006.0301 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 
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- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 097 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně:  
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0280, IDZZ02006.0301, bude čerpána pouze na úhradu 
osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0280, 
IDZZ02006.0301, vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

Ing. Martin Jindra                  Mgr. Pavel Franěk 
vedoucí komunity              1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0281 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Centrum LADA, z.s. 
adresa:   Nádražní 362, 395 01 Pacov  
IČO:   26518252 
zastoupeno:  Janou Moravcovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 169937157/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku (název sociální služby: Centrum LADA, z.s.) následující odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 274 000 Kč,  
IDZZ02006.0281 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 830 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně:  
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0281 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0281 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

Jana Moravcová         Mgr. Pavel Franěk 
                   ředitelka                 1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0338 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Centrum sociálních služeb Lukavec  
se sídlem:   V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec u Pacova 
IČO:   28125975  
zastoupeno:   Petrou Jelínkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Městys Lukavec 
bankovní spojení:   Československá obchodní banka a.s. 

        číslo účtu: 169758992/0300  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku (název sociální služby: Odlehčovací služba) následující odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 359 000 Kč,  
IDZZ02006.0338 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 968 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně:  
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0338 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0338 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

  Petra Jelínková         Mgr. Pavel Franěk 
                   ředitelka                 1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace  
se sídlem:   Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava 
IČO:   00400858  
zastoupen:   Mgr. Evou Pohořelou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Statutárního město Jihlava 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-6911681/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a): Denní a týdenní stacionář Jihlava (denní stacionář) 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 289 000 Kč,  
IDZZ02006.0287 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 024 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b): Denní a týdenní stacionář Jihlava (týdenní stacionář) 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 424 000 Kč,  
IDZZ02006.0384 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 786 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně:  
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0287, IDZZ02006.0384, bude čerpána pouze na úhradu 
osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0287, 
IDZZ02006.0384, vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12. 9. 2017 usnesením  
č.  . 

 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

    Mgr. Eva Pohořelá        Mgr. Pavel Franěk 
           ředitelka     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0289 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč 
se sídlem:   Družstevní 1079, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 
IČO:    60419148 
zastoupen:   PhDr. Karlem Halačkou, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Třebíč 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-716711/0710 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku (název sociální služby: Komplexní sociální a ošetřovatelská péče) 
následující odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 191 000 Kč,  
IDZZ02006.0289 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 3 662 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně:  
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0289 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0289 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

  PhDr. Karel Halačka        Mgr. Pavel Franěk 
  ředitel     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0282 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Háta, o.p.s. 
adresa:  Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
IČO:    28861094 
zastoupena:  Mgr. Ivetou Vrbovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka a.s.   
                                   číslo účtu:  2600378655/2010 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku (název sociální služby: Centrum denních služeb Barborka) 
následující odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 138 000 Kč,  
IDZZ02006.0282 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 623 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně:  
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0282 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0282 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

  Mgr. Iveta Vrbová         Mgr. Pavel Franěk 
         ředitelka     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0308 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Kolpingovo dílo ČR z.s. 
adresa:   nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 
IČO:   43379729 
zastoupeno:  Liborem Havlíkem, centrálním sekretářem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 103839765/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku (název sociální služby: Spektrum - Kontaktní a poradenské centrum 
v oblasti drogové problematiky) následující odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 115 000 Kč,  
IDZZ02006.0308 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 477 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně:  
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0308 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0308 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

Libor Havlík          Mgr. Pavel Franěk 
       centrální sekretář    1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0283 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Medou z.s. 
adresa:   Svatopluka Čecha 665, 396 01 Humpolec 
IČO:   03718981 
zastoupen:  Mgr. Zuzanou Žaloudkovou, předsedkyní 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-9664100267/0100 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku (název sociální služby: Medou z.s.) následující odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 98 000 Kč,  
IDZZ02006.0283 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 451 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně:  
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0283 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0283 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

Mgr. Zuzana Žaloudková        Mgr. Pavel Franěk 
          předsedkyně     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
se sídlem:   Okružní 763/67, 591 01  Žďár nad Sázavou 3 
IČO:    43379168 
zastoupené:   Mgr. Václavem Šerákem, ředitelem 
(dále jen “Příjemce”) 
Název zřizovatele:  Město Žďár nad Sázavou 
bankovní spojení:   Česká národní banka 

        číslo účtu: 94-512751/0710  
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a): Denní stacionář pro mentálně postižené osoby odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 141 000 Kč,  
IDZZ02006.0299 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 138 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b): Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 615 000 Kč,  

IDZZ02006.0278 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku: 2 671 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. c): Domov pro seniory - Dům klidného stáří ve Žďáře 
nad Sázavou odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 622 000 Kč,  
IDZZ02006.0236 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 3 983 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. d): Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 513 000 Kč,  
IDZZ02006.0243 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 3 425 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. e): Denní centrum pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 78 000 Kč,  
IDZZ02006.0322 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 656 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně:  
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0236, IDZZ02006.0243, IDZZ02006.0278, 
IDZZ02006.0299, IDZZ02006.0322, bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0236, 
IDZZ02006.0243, IDZZ02006.0278, IDZZ02006.0299, IDZZ02006.0322, vznikají nejdříve 
dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  
č.  . 

 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

    Mgr. Václav Šerák        Mgr. Pavel Franěk 
  ředitel     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0300 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
ÚSVIT zařízení SPMP  
adresa:   Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   60128640 
zastoupen:  Mgr. Danou Koudelkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 161799319/0600 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s Čl. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek 
(dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. b): ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod (denní stacionář) 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 189 000 Kč,  
IDZZ02006.0300 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 657 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně:  
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0300 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta: 
  
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0300 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

Mgr. Dana Koudelková        Mgr. Pavel Franěk 
              ředitelka     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 19-7051880257/0100  
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 350 000 Kč,  
ID ZZ02006.0226 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 3 157 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0226 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0226 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
             Mgr. Jan Výborný                                            Mgr. Pavel Franěk 
            ředitel organizace       1. náměstek hejtmana 



Strana 1 (celkem 2)  

 
DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
DOMOV Bystré, o.p.s. 
adresa:   Školní 453, 569 92 Bystré 
IČO:   65189337 
zastoupená:  Mgr. Marií Štouračovou, ředitelkou společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1280294369/0800  
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 34 000 Kč,  
ID ZZ02006.0253 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 304 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0253 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0253 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
              Mgr. Marie Štouračová     Mgr. Pavel Franěk 
              ředitelka společnosti            1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, příspěvková organizace 
se sídlem:   Pod Rozhlednou 3448/10, 586 01 Jihlava  
IČO:    00400815 
zastoupený:   Mgr. Vladimírem Mašterou, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Statutárního města Jihlava - zřizovatele: Česká národní banka, 
číslo účtu: 94-6911681/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)  
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 1 346 000 Kč,  
ID ZZ02006.0227 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 12 631 000 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0227 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0227 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
              Mgr. Vladimír Maštera                             Mgr. Pavel Franěk 
                 ředitel organizace    1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 
se sídlem:   Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov 
IČO:    75136295 
zastoupená:   Bc. Petrou Kratochvílovou, DiS., ředitelkou organizace  
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Pelhřimov - zřizovatele: Česká národní banka, číslo 
účtu: 94-1026261/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace 
k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Domov pro seniory Pelhřimov 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 1 513 000 Kč,  
ID ZZ02006.0228 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 8 707 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. c) Název sociální služby: Pečovatelská služba odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 268 000 Kč,  

ID ZZ02006.0254 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku: 1 044 000 Kč 
 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0228, ID ZZ02006.0254 bude čerpána pouze na úhradu 
osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0228, 
ID ZZ02006.0254 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12. 9. 2017 usnesením  
č.  . 

 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
          Bc. Petra Kratochvílová, DiS.                    Mgr. Pavel Franěk 
                   ředitelka organizace      1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace 
se sídlem:   Špitální 46, 588 56 Telč 
IČO:    61737500 
zastoupená:   Mgr. et Bc. Marikou Krejčí, DiS., MBA, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Města Telč, zřizovatele: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 
1466015399/0800 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k 
rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 3. 3. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 499 000 Kč,  
ID ZZ02006.0229 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 4 809 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0229 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0229 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
   Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS., MBA                   Mgr. Pavel Franěk 
                ředitelka organizace     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 43 - 7639930227/0100  
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a) Název sociální služby: Domov sv. Anežky (domovy pro 
seniory) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 599 000 Kč,  
ID ZZ02006.0230 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 6 918 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Domov sv. Anežky (domovy se 
zvláštním režimem) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 168 000 Kč,  
ID ZZ02006.0239 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 481 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0230, ID ZZ02006.0239 bude čerpána pouze na úhradu 
osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0230, 
ID ZZ02006.0239 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12. 9. 2017 usnesením  
č.  . 

 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
       Ing. František Čajka                                        Mgr. Pavel Franěk 
        ředitel organizace               1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Domov sv. Floriana z. s.  
adresa:   Věžnice 128, 582 52 Věžnice u Havl. Brodu 
IČO:   28560531 
zastoupený:  Ing. Josefem Málkem, předsedou spolku 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

číslo účtu: 218362637/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 29 000 Kč,  
ID ZZ02006.0255 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 389 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0255 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0255 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Ing. Josef Málek     Mgr. Pavel Franěk 
                 předseda spolku            1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 2171031329/0800 
 
 
spolu uzavřeli dne 8. 3. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 800 000 Kč,  
ID ZZ02006.0231 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 6 535 000 Kč 

 
 
 
 
 
 



Strana 2 (celkem 2)  

Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0231 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0231 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                  Bc. Jiří Vondráček                            Mgr. Pavel Franěk 
                 ředitel společnosti             1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Dům seniorů – Domov důchodců 
se sídlem:   Malovcova 1080, 395 01  Pacov 
IČO:    63893703 
zastoupený:   Ing. Michaela Pučálková, DiS., ředitelka organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Pacov - zřizovatele: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 
622171349/0800 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k 
rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a) Název sociální služby: Dům seniorů – Domov důchodců 
Pacov (domovy pro seniory) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 526 000 Kč,  
ID ZZ02006.0232 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 4 178 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Dům seniorů – Domov důchodců 
Pacov (domovy se zvláštním režimem) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 408 000 Kč,  
ID ZZ02006.0240 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 3 181 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. c) Název sociální služby: Dům seniorů – Domov důchodců 
Pacov (pečovatelská služba) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 80 000 Kč,  
ID ZZ02006.0256 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 314 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0232, ID ZZ02006.0240, ID ZZ02006.0256 bude 
čerpána pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností 
sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně 
souvisejících osobních nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0232, 
ID ZZ02006.0240, ID ZZ02006.0256 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 
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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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
    Ing. Michaela Pučálková, DiS.                                     Mgr. Pavel Franěk 
           ředitelka organizace             1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 11634711/0100 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a) Název sociální služby: Dům sv. Antonína (domovy pro 
seniory) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 640 000 Kč,  
ID ZZ02006.0233 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 6 726 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Dům sv. Antonína (odlehčovací 
služby) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 26 000 Kč,  
ID ZZ02006.0346 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 217 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0233, ID ZZ02006.0346 bude čerpána pouze na úhradu 
osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0233, 
ID ZZ02006.0346 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
             Ing. Ladislav Chloupek                              Mgr. Pavel Franěk 
                 ředitel organizace     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 170318142/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 197 000 Kč,  
ID ZZ02006.0257 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 650 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0257 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0257 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                   Jitka Koubová                                              Mgr. Pavel Franěk 
            ředitelka organizace          1. náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Farní charita Pacov  
adresa: nám. Svobody 2, 395 01 Pacov 
IČO: 47224444 
zastoupena: Miroslavem Kokešem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 224246261/0100 
 

 
 
spolu uzavřeli dne 16. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 85 000 Kč 
- IDZZ02006.0319 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  947 000 Kč 
za poslední odrážku u písm. b) Pečovatelská služba odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 152 000 Kč 
- IDZZ02006.0258 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 099 000 Kč 
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Čl. 6. Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0319, IDZZ02006.0258 bude čerpána pouze na 
úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních 
služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně 
souvisejících osobních nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0319, 
IDZZ02006.0258 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                    Miroslav Kokeš                            Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0375 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
F POINT z. s. 
adresa: Telečská 1802/68, 596 01 Jihlava 
IČO: 05118557 
zastoupen: Ing. Danou Fiedlerovou 
 (dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
                                   číslo účtu: 2001018498/2010 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 14. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Sociální rehabilitace  odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 297 000 Kč 
- IDZZ02006.0375 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  3 695 000 Kč 
 
Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0375 bude čerpána pouze na úhradu osobních 
nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
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v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0375 
vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Ing. Dana Fiedlerová                            Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 94-5214681/0710 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 85 000 Kč,  
ID ZZ02006.0270 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 539 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0270 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0270 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                     Ing. Jan Lapeš                                              Mgr. Pavel Franěk 
                      starosta obce          1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace 
se sídlem:   Brtnická 754/15, 586 01 Jihlava 
IČO:    00400840 
zastoupené:   Ing. Mgr. Alenou Řehořovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Statutárního města Jihlava - zřizovatele: Česká národní banka, 
číslo účtu: 94-6911681/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a) Název sociální služby: Integrované centrum sociálních 
služeb Jihlava, příspěvková organizace – denní stacionář odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 130 000 Kč,  
ID ZZ02006.0296 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 863 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Integrované centrum sociálních 
služeb Jihlava, příspěvková organizace - odlehčovací služba odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 270 000 Kč,  
ID ZZ02006.0347 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 818 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. c) Název sociální služby: Integrované centrum sociálních 
služeb Jihlava, příspěvková organizace - pečovatelská služba odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 1 179 000 Kč,  
ID ZZ02006.0259 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 5 290 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0296, ID ZZ02006.0347, ID ZZ02006.0259 bude 
čerpána pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností 
sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně 
souvisejících osobních nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0296, 
ID ZZ02006.0347, ID ZZ02006.0259 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 
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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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
         Ing. Mgr. Alena Řehořová                            Mgr. Pavel Franěk 
            ředitelka organizace              1. náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ2006.0381 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
 
Ječmínek, o. p. s. 
adresa: Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 26538377 
zastoupena: Mgr. Miroslavou Machkovou  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
                             číslo účtu: 1624299359/0800 
 
spolu uzavřeli dne 14. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Terénní práce odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 76 000 Kč 
- IDZZ02006.0381 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 127 000 Kč 
 
 
Čl. 6. Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
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Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0381 bude čerpána pouze na úhradu osobních 
nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0381 
vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Mgr. Miroslava Machková              Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 94-1012521/0710  
 
 
spolu uzavřeli dne 3. 3. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 73 000 Kč,  
ID ZZ02006.0268 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 312 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0268 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0268 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                    Mgr. Otto Kohout                             Mgr. Pavel Franěk 
                    starosta městyse               1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Město Chotěboř  
adresa:   Trčků z Lípy 69, 583 01  Chotěboř 
IČO:   00267538 
zastoupené:  Ing. Tomášem Škarydem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu:   94-6016521/0710 
 
spolu uzavřeli dne 8. 3. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
Čl. 1 Smlouvy nově zní:  

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy 
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
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a 
 
Město Chotěboř  
adresa:   Trčků z Lípy 69, 583 01  Chotěboř 
IČO:   00267538 
zastoupené:  Ing. Tomášem Škarydem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-6016521/0710 
 

 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 281 000 Kč,  
ID ZZ02006.0260 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 090 000 Kč 

 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0260 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0260 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 
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5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

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

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

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
             Ing. Tomáš Škaryd     Mgr. Pavel Franěk 
                starosta města             1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 94-618521/0710 
 
 
spolu uzavřeli dne 3. 3. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 295 000 Kč,  
ID ZZ02006.0261 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 650 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0261 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0261 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                  Zdeněk Tůma                                          Mgr. Pavel Franěk 
                 starosta města                 1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 94-6616711/0710 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 30 000 Kč,  
ID ZZ02006.0262 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 332 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0262 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0262 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                   Ing. Vlastimil Bařinka                            Mgr. Pavel Franěk 
                       starosta města    1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 1466061379/0800  
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 229 000 Kč,  
ID ZZ02006.0264 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 991 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0264 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0264 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                    Jindřich Skočdopole                               Mgr. Pavel Franěk 
                       starosta města                1. náměstek hejtmana 



Strana 1 (celkem 2)  

 
DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 94-6716261/0710  
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 173 000 Kč,  
ID ZZ02006.0263 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 925 000 Kč 

 



Strana 2 (celkem 2)  

Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0263 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0263 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                     Mgr. Karel Štefl                              Mgr. Pavel Franěk 
                     starosta města               1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 94-5611521/0710 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 77 000 Kč,  
ID ZZ02006.0265 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 565 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0265 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0265 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                   Martin Kamarád                                             Mgr. Pavel Franěk 
                    starosta města           1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 94-1811681/0710 
 
 
spolu uzavřeli dne 3. 3. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 156 000 Kč,  
ID ZZ02006.0266 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 824 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0266 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0266 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                     Ing. Vladislav Hynk                             Mgr. Pavel Franěk 
                         starosta města              1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 94-5910521/0710 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 87 000 Kč,  
ID ZZ02006.0267 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 336 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0267 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0267 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                    Jan Martinec                                        Mgr. Pavel Franěk 
                   starosta města     1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Nemocnice Počátky, s.r.o. 
adresa:   Havlíčkova 206, 394 64 Počátky 
IČO:   26216701 
zastoupená:  Ing. Jiřím Rosenbergem, jednatelem společnosti, 
   MUDr. Ivo Konešem, jednatelem společnosti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2740352/0800 
 
 
spolu uzavřeli dne 8. 3. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a) Název sociální služby: Nemocnice Počátky, s.r.o. (domovy 
se zvláštním režimem) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 265 000 Kč,  
ID ZZ02006.0241 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 582 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Nemocnice Počátky, s.r.o. (sociální 
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 193 000 Kč,  
ID ZZ02006.0376 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 647 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0241, ID ZZ02006.0376 bude čerpána pouze na úhradu 
osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0241, 
ID ZZ02006.0376 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
               Ing. Jiří Rosenberg                                    Mgr. Pavel Franěk 
              jednatel společnosti                     1. náměstek hejtmana 
 
 
………………………………………………. 
              MUDr. Ivo Koneš 
 jednatel společnosti 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Novoměstské sociální služby 
se sídlem:   Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO:    48899097 
zastoupená:   Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu Nového Města na Moravě - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 19-1224751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Novoměstské sociální služby 
(pečovatelská služba) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 654 000 Kč,  
ID ZZ02006.0269 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 3 556 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0269 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0269 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
           Ing. Mgr. Hana Janů                                                Mgr. Pavel Franěk 
           ředitelka organizace            1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 94-9516521/0710  
 
 
spolu uzavřeli dne 3. 3. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 50 000 Kč,  
ID ZZ02006.0271 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 209 000 Kč 
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V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0271 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0271 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                  Luboš Culek                                              Mgr. Pavel Franěk 
                 starosta obce          1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa:   třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno – střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2 
IČO:   44990260 
zastoupen:  Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, ředitelem organizace 
 (dále jen “Příjemce”)  
organizační jednotka: Oblastní charita Jihlava 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 108383744/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 3. 3. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a) Název sociální služby: Denní stacionář Pohodář Luka nad 
Jihlavou odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 67 000 Kč,  
ID ZZ02006.0291 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 803 000 Kč 

 
 
 



Strana 2 (celkem 4)  

 
za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Centrum U Větrníku Jihlava 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 109 000 Kč,  
ID ZZ02006.0306 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 214 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. c) Název sociální služby: Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 97 000 Kč,  
ID ZZ02006.0311 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 446 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. d) Název sociální služby: NZDM Maják Luka nad Jihlavou 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 70 000 Kč,  
ID ZZ02006.0310 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 242 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. e) Název sociální služby: ERKO - nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Jihlava odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 118 000 Kč,  
ID ZZ02006.0316 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 090 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. f) Název sociální služby: Zastávka Telč odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 85 000 Kč,  
ID ZZ02006.0317 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 339 000 Kč 
 

za poslední odrážku u písm. g) Název sociální služby: Adapta Jihlava – odlehčovací 
služba odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 133 000 Kč,  
ID ZZ02006.0341 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 807 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. h) Název sociální služby: Bárka – Charitní domácí hospicová 
péče Jihlava odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 100 000 Kč,  
ID ZZ02006.0340 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 216 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. i) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Nová 
Říše odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 54 000 Kč,  
ID ZZ02006.0247 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 545 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. j) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Luka 
nad Jihlavou odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 95 000 Kč,  
ID ZZ02006.0248 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 075 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. k) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba 
Kostelec odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 46 000 Kč,  
ID ZZ02006.0249 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 593 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. l) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba Telč 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 95 000 Kč,  
ID ZZ02006.0250 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 065 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. m) Název sociální služby: Charitní pečovatelská služba 
Kamenice odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 57 000 Kč,  
ID ZZ02006.0252 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 696 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. n) Název sociální služby: Terénní programy SOVY odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 146 000 Kč,  
ID ZZ02006.0379 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 136 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. o) Název sociální služby: Následná péče Jihlava odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 107 000 Kč,  
ID ZZ02006.0364 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 482 000 Kč 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0291, ID ZZ02006.0306, ID ZZ02006.0311, 
ID ZZ02006.0310, ID ZZ02006.0316, ID ZZ02006.0317, ID ZZ02006.0341, 
ID ZZ02006.0340, ID ZZ02006.0247, ID ZZ02006.0248, ID ZZ02006.0249, 
ID ZZ02006.0250, ID ZZ02006.0252, ID ZZ02006.0379, ID ZZ02006.0364 bude čerpána 
pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních 
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služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně 
souvisejících osobních nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0291, 
ID ZZ02006.0306, ID ZZ02006.0311, ID ZZ02006.0310, ID ZZ02006.0316, 
ID ZZ02006.0317, ID ZZ02006.0341, ID ZZ02006.0340, ID ZZ02006.0247, 
ID ZZ02006.0248, ID ZZ02006.0249, ID ZZ02006.0250, ID ZZ02006.0252, 
ID ZZ02006.0379, ID ZZ02006.0364 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
    Ing. Mgr. Oldřich Haičman                                    Mgr. Pavel Franěk 
          ředitel organizace              1. náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 
adresa: B. Němcové  188,  580 01  Havlíčkův  Brod 
IČO: 15060233 
zastoupena: Bc. Annou Blažkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: UniCredit Bank 
                                   číslo účtu:  2106566677/2700 
 
 
spolu uzavřeli dne 16. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 118 000 Kč 
- IDZZ02006.0284 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 293 000 Kč 
-  

za poslední odrážku u písm. b) Petrklíč – denní stacionář pro děti a mládež   
                                                             s mentálním a  komb. postiž. odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 223 000 Kč 
- IDZZ02006.0297 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  2 944 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. c) Chráněné bydlení Petrklíč odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 65 000 Kč 
- IDZZ02006.0305 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  657 000 Kč 
 

za poslední odrážku u písm. d) Občanská poradna Havlíčkův Brod odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 92 000 Kč 
- IDZZ02006.0333 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  870 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. e) Hospicová péče odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 103 000 Kč 
- IDZZ02006.0348 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  781 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. f) Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 323 000 Kč 
- IDZZ02006.0356 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  3 156 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. g) Středisko rané péče Havlíčkův Brod odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 109 000 Kč 
- IDZZ02006.0362 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 547 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. i) Nízkoprahový klub BAN ! odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku:  101 000 Kč 
- IDZZ02006.0320 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 239 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. j) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 150 000 Kč 
- IDZZ02006.0369 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 359 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. k) Charitní pečovatelská služba odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 328 000 Kč 
- IDZZ02006.0272 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  2 949 000 Kč 
 
 
Čl. 6. Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 30 
dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 
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Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0284, IDZZ02006.0297, IDZZ02006.0305, 
IDZZ02006.0333, IDZZ02006.0348, IDZZ02006.0356, IDZZ02006.0362, IDZZ02006.0320, 
IDZZ02006.0369, IDZZ02006.0272 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 
smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, 
které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID IDZZ02006.0284, 
IDZZ02006.0297, IDZZ02006.0305, IDZZ02006.0333, IDZZ02006.0348, IDZZ02006.0356, 
IDZZ02006.0362, IDZZ02006.0320, IDZZ02006.0369, IDZZ02006.0272 vznikají nejdříve 
dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Bc. Anna Blažková                            Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Oblastní charita Pelhřimov 
adresa: Solní 1814, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 47224541 
zastoupena: Bc. Martinou Kábelovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.    
                             číslo účtu: 107046957/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 16. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Občanská poradna odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 81 000 Kč 
- IDZZ02006.0334 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 170 000 Kč 
za poslední odrážku u písm. b) Hospicová péče odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 86 000 Kč 
- IDZZ02006.0349 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 380 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. c) Středisko osobní asistence odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 176 000 Kč 
- IDZZ02006.0357 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  2 200 000 Kč 
 

za poslední odrážku u písm. d) KLÍČ – Centrum pro rodinu odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 77 000 Kč 
- IDZZ02006.0370 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 099 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. e) Charitní pečovatelská služba odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 229 000 Kč 
- IDZZ02006.0273 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  2 119 000 Kč 
 
Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0334, IDZZ02006.0349, IDZZ02006.0357, 
IDZZ02006.0370, IDZZ02006.0273 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 
smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, 
které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID IDZZ02006.0334, 
IDZZ02006.0349, IDZZ02006.0357, IDZZ02006.0370, IDZZ02006.0273 vznikají nejdříve 
dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 
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písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek tohoto dodatku. 

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Bc. Martina Kábelová                            Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Diecézní charita Brno 
adresa: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00  Brno 
IČO: 44990260 
zastoupena: Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem 
(dále jen “Příjemce”)  
organizační jednotka: Oblastní charita Třebíč 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.   
                             číslo účtu: 1520431319/0800 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 1. 3. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Domovinka Třebíč odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 126 000 Kč 
- IDZZ02006.0293 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  2 052 000 Kč 
-  

za poslední odrážku u písm. b) Stacionář Úsměv Třebíč odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 223 000 Kč 
- IDZZ02006.0294 
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- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku:  3 342 000 Kč 

-  
za poslední odrážku u písm. c) Následná péče odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 54 000 Kč 
- IDZZ02006.0365 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 015 000 Kč 
-  

za poslední odrážku u písm. d) K – centrum Noe Třebíč odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 125 000 Kč 
- IDZZ02006.0307 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 854 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. e) Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 145 000 Kč 
- IDZZ02006.0343 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 773 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. f) Osobní asistence Třebíč odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 196 000 Kč 
- IDZZ02006.0353 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  2 629 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. g) Středisko rané péče Třebíč odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 120 000 Kč 
- IDZZ02006.0361 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 963 000 Kč 
-  

za poslední odrážku u písm. h) Barák – nízkoprahový klub odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 65 000 Kč 
- IDZZ02006.0312 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 290 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. i) Ambrela – Komunitní centrum klub odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 57 000 Kč 
- IDZZ02006.0315 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 300 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. j) Komunitní centrum Klubíčko Třebíč odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 70 000 Kč 
- IDZZ02006.0367 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 350 000 Kč 
 
za poslední odrážku u písm. k) Streetwork odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 50 000 Kč 
- IDZZ02006.0378 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  810 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. l) AL PASO Vysočina odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 58 000 Kč 
- IDZZ02006.0380 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  965 000 Kč 
 

za poslední odrážku u písm. m) Charitní pečovatelská služba Třebíč odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 219 000 Kč 
- IDZZ02006.0251 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  2 854 000 Kč 
 
Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0293, IDZZ02006.0294, IDZZ02006.0365, 
IDZZ02006.0307, IDZZ02006.0343, IDZZ02006.0353, IDZZ02006.0361, IDZZ02006.0312, 
IDZZ02006.0315, IDZZ02006.0367, IDZZ02006.0378, IDZZ02006.0380, IDZZ02006.0251 
bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování 
základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy v období od 
1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0293, 
IDZZ02006.0294, IDZZ02006.0365, IDZZ02006.0307, IDZZ02006.0343, IDZZ02006.0353, 
IDZZ02006.0361, IDZZ02006.0312, IDZZ02006.0315, IDZZ02006.0367, IDZZ02006.0378, 
IDZZ02006.0380, IDZZ02006.0251 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Ing. Mgr. Oldřich Haičman     Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Občanská poradna Jihlava, z.s. 
adresa: Žižkova 13, 586 01 Jihlava 
IČO: 66597064 
zastoupena: Bc. Karlem Křivánkem, DiS. 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
                                   číslo účtu:  135901885/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 9. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Občanská poradna Jihlava odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 152 000 Kč 
- IDZZ02006.0329 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 937 000 Kč 
za poslední odrážku u písm. b) Občanská poradna Jihlava (Telč)odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 11 000 Kč 
- IDZZ02006.0330 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  70 000 Kč 
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Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0329, IDZZ02006.0330 bude čerpána pouze na 
úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních 
služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně 
souvisejících osobních nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0329, 
IDZZ02006.0330 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Bc. Karel Křivánek, DiS.                            Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0331 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Občanská poradna Třebíč, z.s. 
adresa: Dreuschuchova  874/17, 674 01 Třebíč 
IČO: 70283966 
zastoupena: Mgr. Hanou Chloupkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
                                   číslo účtu:  209018279/0300 
 
 
spolu uzavřeli dne 14. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Občanská poradna Třebíč odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 177 000 Kč 
- IDZZ02006.0331 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  2 740 000 Kč 
 
Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0331 bude čerpána pouze na úhradu osobních 
nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
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v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0331 
vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Mgr. Hana Chloupková                                   Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006.0332 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z.s. 
adresa: Dolní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 69720649 
zastoupena: JUDr. Dagmar Čížkovou 
 (dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
                                   číslo účtu: 2500342145/2010 
 
 
spolu uzavřeli dne 21. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Občanská poradna Žďár nad Sázavou  odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 92 000 Kč 
- IDZZ02006.0332 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  853 000 Kč 
 
Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0332 bude čerpána pouze na úhradu osobních 
nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
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v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018“. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
„Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0332 
vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017“.  
 
 

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. 
 

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 xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 JUDr. Dagmar Čížková                                   Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ID ZZ02006-04 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

a 
 
Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace 
se sídlem:   Dolní Rožínka 117, 592 51 Dolní Rožínka 
IČO:    71204326 
zastoupená:  Ing. Hanou Elzerovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu obce Dolní Rožínka - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 2526751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
Čl. 1 Smlouvy nově zní: 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy 
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
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a 
 
Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace 
se sídlem:   Dolní Rožínka 117, 592 51 Dolní Rožínka 
IČO:    71204326 
zastoupená:  Ing. Hanou Elzerovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu obce Dolní Rožínka - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 2526751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 175 000 Kč,  
ID ZZ02006.0274 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 830 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0274 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0274 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 
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5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

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

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

 
7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
            Ing. Hana Elzerová                                                     Mgr. Pavel Franěk 
           ředitelka organizace       1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

a 
 
Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace 
se sídlem:   Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš 
IČO:    00842044 
zastoupená:   MUDr. Svatoplukem Horkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Velká Bíteš - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 94-35421681/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
spolu uzavřeli dne 3. 3. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 

 
II. Změny a doplňky 

 
 

Čl. 1 Smlouvy nově zní:  
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy 
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
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a 
 
Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace 
se sídlem:   Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš 
IČO:    00842044 
zastoupená:   MUDr. Svatoplukem Horkem, ředitelem organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Velká Bíteš - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
číslo účtu: 94-35421681/0710 (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) 
 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a) Název sociální služby: Domov důchodců odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 149 000 Kč,  
ID ZZ02006.0234 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 170 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Pečovatelská služba odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 60 000 Kč,  
ID ZZ02006.0275 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 459 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0234, ID ZZ02006.0275 bude čerpána pouze na úhradu 
osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0234, 
ID ZZ02006.0275  vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  
č.  . 

 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
             MUDr. Svatopluk Horek                            Mgr. Pavel Franěk 
                ředitel organizace    1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 3100008951/7940 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a) Název sociální služby: Poradna Sdílení odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 17 000 Kč,  
ID ZZ02006.0336 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 329 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Sdílení o.p.s. odrážky: 
- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 166 000 Kč,  

ID ZZ02006.0350 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku: 3 292 000 Kč 
 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0336, ID ZZ02006.0350 bude čerpána pouze na úhradu 
osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0336, 
ID ZZ02006.0350 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                Bc. Michaela Čeřovská                               Mgr. Pavel Franěk 
                  ředitelka společnosti                 1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Sociální služby města Havlíčkova Brodu 
se sídlem:   Reynkova 3643, 580 01  Havlíčkův Brod 
IČO:    70188467 
zastoupené:   Mgr. Magdalenou Kufrovou, ředitelkou organizace    
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Havlíčkova Brodu - zřizovatele: Česká národní banka, 
číslo účtu: 94-210681/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a) Název sociální služby: Centrum služeb pro seniory - denní 
stacionář odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 145 000 Kč,  
ID ZZ02006.0298 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 584 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Sociální služby města Havlíčkova 
Brodu - domov pro seniory odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 1 149 000 Kč,  
ID ZZ02006.0235 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 7 182 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. c) Název sociální služby: Sociální služby města Havlíčkova 
Brodu - domov se zvláštním režimem odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 503 000 Kč,  
ID ZZ02006.0242 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 691 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. d) Název sociální služby: Sociální služby města Havlíčkova 
Brodu - odlehčovací služba odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 60 000 Kč,  
ID ZZ02006.0351 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 287 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. e) Název sociální služby: Sociální služby města Havlíčkova 
Brodu – pečovatelská služba odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 595 000 Kč,  
ID ZZ02006.0276 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 326 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0298, ID ZZ02006.0235, D ZZ02006.0242, 
ID ZZ02006.0351, ID ZZ02006.0276 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0298, ID 
ZZ02006.0235, D ZZ02006.0242, ID ZZ02006.0351, ID ZZ02006.0276 vznikají nejdříve 
dnem 1. 7. 2017.  
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III. Ostatní ustanovení 

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

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

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  
 
3) Smluvní strany prohlašují, že 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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
         Mgr. Magdalena Kufrová                                 Mgr. Pavel Franěk 
            ředitelka organizace                  1. náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
Sociální služby města Velké Meziříčí 
se sídlem: Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO: 68726732 
zastoupená: Mgr. Janou Jurkovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení a číslo účtu města Velké Meziříčí - zřizovatele: Komerční banka, a.s., 
bankovní spojení: 9005-1523751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah 
příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a) Název sociální služby: Sociální služby města Velké 
Meziříčí (odlehčovací služby) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 79 000 Kč,  
ID ZZ02006.0352 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 421 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: Sociální služby města Velké 
Meziříčí (pečovatelská služba) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 277 000 Kč,  
ID ZZ02006.0277 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 204 000 Kč 

 
 
Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0352, ID ZZ02006.0277 bude čerpána pouze na úhradu 
osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0352, 
ID ZZ02006.0277 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                    Mgr. Jana Jurková                               Mgr. Pavel Franěk 
                  ředitelka organizace                1. náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
STŘED, z. ú. 
adresa: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč 
IČO: 70870896 
zastoupen: Mgr. Martinou Bártovou 
 (dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:     Waldviertler Sparkasse von 1842   
                                 číslo účtu: 9500006266/7940 
 
 
spolu uzavřeli dne 16. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): eMBečko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 124 000 Kč 
- IDZZ02006.0323 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 348 000 Kč 
 

za poslední odrážku u písm. b) Sociální asistence a poradenství a Program Pět P 
odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 105 000 Kč 
- IDZZ02006.0372 
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- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku:  1 606 000 Kč 

 
za poslední odrážku u písm. c) Linka důvěry STŘED odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 65 000 Kč 
- IDZZ02006.0377 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  1 272 000 Kč 
 
 
Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0323, IDZZ02006.0372, IDZZ02006.0377 bude 
čerpána pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních 
činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 
2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0323, 
IDZZ02006.0372, IDZZ02006.0377 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Mgr. Martina Bártová                            Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

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

číslo účtu: 94-8418751/0710  
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se za poslední odrážku doplňují odrážky: 
 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 186 000 Kč,  
ID ZZ02006.0279 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 1 549 000 Kč 
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Čl. 6 Smlouvy se doplňuje o odst. 5), který zní následovně: 
 
V případě navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu bude tento vyplacen jednorázově do 
30 dnů ode dne podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0279 bude čerpána pouze na úhradu osobních nákladů 
vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy 
v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních nákladů, které budou 
proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0279 vznikají 
nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                   Ivan Hořínek                                            Mgr. Pavel Franěk 
                     předseda       1. náměstek hejtmana 
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DODATEK. Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
IDZZ02006 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.  
adresa: Brněnská 8, 586 01 Jihlava 
IČO: 26908042  
zastoupena: Mgr. Ivetou Bělovovou Dolejší  
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
                             číslo účtu: 1468239329 / 0800 
 
 
spolu uzavřeli dne 15. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5., odst. 1) Smlouvy se doplňují  
 
za poslední odrážku u písm. a): Odborné sociální poradenství  odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 62 000 Kč 
- IDZZ02006.0337 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  745 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby  
                                                          se zdravotním postižením odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 28 000 Kč 
- IDZZ02006.0374 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  432 000 Kč 
za poslední odrážku u písm. c) Průvodcovské a předčitatelské služby odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 30 000 Kč 
- IDZZ02006.0360 
- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 

uzavření jejího dodatku:  332 000 Kč 
 
Čl. 7., odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod IDZZ02006.0337, IDZZ02006.0374 bude čerpána pouze na 
úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních 
služeb uvedených v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně 
souvisejících osobních nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
Čl. 7., odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace IDZZ02006.0337, 
IDZZ02006.0374 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina xx. xx. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                 Mgr. Iveta Bělovová Dolejší                           Mgr. Pavel Franěk 
                             náměstek hejtmana 
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DODATEK Č. II KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) 

 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
ID ZZ02006-04 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy  
pověřen:   Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
  

 
a 
 
 
ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. 
adresa:   Žižkova 98, 586 01 Jihlava 
IČO:   04647114 
zastoupený:  Ing. Zuzanou Pěchotovou, ředitelkou organizace 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4050003187/6800  
 
 
spolu uzavřeli dne 20. 2. 2017 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. 12 odst. 3) Smlouvy tento dodatek (dále jen „Dodatek“) 
 
 

II. Změny a doplňky 
 
V Čl. 5, odst. 1) Smlouvy se doplňují: 
 
za poslední odrážku u písm. a) Název sociální služby: ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. (osobní 
asistence) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 533 000 Kč,  
ID ZZ02006.0359 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 3 695 000 Kč 
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za poslední odrážku u písm. b) Název sociální služby: ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. (tísňová 
péče) odrážky: 

- Navýšení dotace z MPSV s účelovým znakem 13 305 o částku: 191 000 Kč,  
ID ZZ02006.0382 (dotace byla navýšena dodatkem této smlouvy) 

- Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu dle této smlouvy po 
uzavření jejího dodatku: 2 195 000 Kč 

 
 
V Čl. 7, odst. 1) se doplňuje na konci odstavce věta: 
 
Dotace poskytnutá pod ID ZZ02006.0359, ID ZZ02006.0382 bude čerpána pouze na úhradu 
osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb uvedených 
v Čl. 2 smlouvy v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 včetně souvisejících osobních 
nákladů, které budou proplaceny do 20. 1. 2018. 
 
 
V Čl. 7, odst. 2) se doplňuje na konci odstavce věta:  
 
Uznatelné náklady na realizaci sociální služby hrazené z dotace ID ZZ02006.0359, 
ID ZZ02006.0382 vznikají nejdříve dnem 1. 7. 2017.  
 
 

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. 
 

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. 
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7) Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 12. 9. 2017 usnesením  

č.  . 
 
 
V …………………………dne……………  V Jihlavě dne………………………… 
 
 
 
 
 
         …............................................                           .....................................................  
 Ing. Zuzana Pěchotová Mgr. Pavel Franěk 

             ředitelka organizace 1. náměstek hejtmana  
 




