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Název dokumentu: Dodatek č. 1 Smlouvy o poskynutí dotace k projektu "Konzervace 
dřeva z archeologických nálezů" 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskynutí dotace k projektu "Konzervace 
dřeva z archeologických nálezů" 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

Schváleno: ZK Datum: 13.9.2016 Č.usnesení: 0465/05/2016/ZK 

Dokument uložen u: Oddělení právní a KŽÚ 

Počet vyhotovení: 3 

Adresát: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis // 

Zpracoval: ORR/Brůcknerová 3.10.2016 

Projednáno s: ORR/Fryšová 3.10.2016 

Právní kontrola: ORR/Jež 3.10.2016 Á / . 
Předkládá: ORR/Brůcknerová 3.10.2016 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 3.10.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 3.10.2016 tr-y-j Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/Tulis 3.10.2016 ů(z 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 68378297), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: brucknerova, datum ověření: 03.10.2016 12:03:32): 

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskynutí dotace k projektu "Konzervace dřeva z archeologických nálezů". Dodatek 
zpřesňuje vymezení uznatelných a neuznatelných výdajů, nemá vliv na výši dotace. 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (napr. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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se sídlem: 
zastoupený: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
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Dodatek č. 1 
Smlouvy o poskytnutí dotace /O 

I. 
Smluvní strany 

Žižkova 57, Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtman Kraje Vysočina 
70890749 
Sberbank CZ, a.s 
4050004999/6800 
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Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. 
se sídlem: Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Prosek 
zastoupený: prof. Ing. Milošem Drdáckým, DrSc., dr. h. c., ředitelem 
IČO: 68378297 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 94-70624011/0710 
(dále jen „příjemce") 

II. 
Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené 
mezi smluvními stranami dne 24. 2. 2016 na projekt s názvem „Konzervace dřeva 
z archeologických nálezů" (dále jen „Smlouva"): 

1) ČI. 7 odst. 4 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje odst. 4, který nově zní: 

„4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
c) úhrada úvěrů a půjček, 
d) penále, pokuty, 
e) náhrady škod a manka, 
f) náklady na právní spory, 
g) dotace a dary, 
h) opravy a údržba majetku." 

2) ČI. 7 odst. 5 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje odst. 5, který nově zní: 

„5) Uznatelné náklady akce jsou: 
-Sí , 

a) drobný hmotný dlouhodobý majetek od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč s dobou 
použitelnosti delší než 1 rok a spotřební materiál nezbytný pro realizaci projektu 
uvedený níže: 
- konzervační látky a chemikálie (konzervační látka PEG, kultivační půdy, 

laboratorní chemikálie apod.), 
prostředky pro odběr a přípravu vzorků (ruční nástroje a nářadí, drobné strojní 
nářadí a přístroje apod.), 
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- prostředky pro zkoušky fyzikálních a mechanických vlastností (ruční nástroje, 

drobné laboratorní a zkušební přístroje a jejich doplňky, technologické 
přípravky zkušebních přístrojů apod.), 

- prostředky pro degradační a biodegradační zkoušky (chemikálie, drobné 
laboratorní potřeby, čisté kultury mikroorganismů), 

- prostředky pro mikroskopii a materiál pro mikrotom (drobné doplňky 
k přístrojovému vybavení, objektivy, řezací nože apod.), 
přístroje a vybavení pro dokumentaci (fotoaparát - pro dokumentaci stavu 
vzorků před, v průběhu a po ukončení konsolidačních zkoušek a pro 
monitoring celého procesu konzervace, především na pracovišti v Muzeu 
Vysočiny Jihlava, záznamová média), 

- odborná literatura; 
b) pravidelný servis provedený v době realizace projektu na majetku nezbytném pro 

realizaci projektu; 
c) poměrná část ceny licence vztahující se k době realizace projektu dle čl. 7 odst. 1; 
d) cestovné (spojené s realizací projektu a propagací jeho výstupů); 
e) osobní náklady (pro pracovníky podílející se na řešení projektu); 
f) energie pro proces konzervace (elektřina, voda apod.); 
g) režijní náklady." 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 

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

3) Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro kraj, druhé 
pro příjemce a třetí pro Akademii věd ČR. 

4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 

5) 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. 

6) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 13. 9. 2016 
usnesením č. 0465/05/2016/ZK. 

smluv. 

podpisů. 

V Jihlavě dne 

za příjemce 

prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. dr. h. c. prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. dr. h. c. 
ředitel hejtman Kraje Vysočina 

, Ústav teoreti . ané 
mechaniky AV ČR, v.v.i. 
Prosecká 76,190 00 Praha 9 
IČ: 68378297, DIČ: CZ68378297 Kraj Vysočina 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 


