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Název dokumentu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

Oprávněn/pověřen k podpisu: RNDr, Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu 
RNDr, Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu 

Schváleno: RK Datum: 11.10.2016 Č.usnesení: 1792/33/2016/RK 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Masarykova univerzita 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OKPPCR/K. Kotlíková 11.10.2016 f\ > 
Projednáno s: 

Právní kontrola: OKPPCR/E. Herzánová 0, Z076> 
Předkládá: OKPPCR/K. Kotlíková 11.10.2016 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OKPPCR/L. Seidl 
12, 10, 2016 Q J1-. 

Zodpovídá: Příkazce operace: OKPPCR/L. Seidl 11 10. 2016 j/'..... „L. 

Správce rozpočtu: 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00216224), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: kotlíková, datum ověření: 11.10.2016 10:21:08): 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na podporu publikace "Drahé kameny Moravy a Slezska od 
renesance po secesi", ID 001266.0001 

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 (např. 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). 



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTI DOTACE 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřena: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Kraj") 

(ID 001266.0001) 

Cl. 1 
Smluvní strany 
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Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
RNDr. Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu 
Sberbank CZ, a, s. Jihlava 
4050004999/6800 

Masarykova univerzita 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupená: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 
00216224 
doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rektorem 

Komerční banka, a. s. 
85636621/0100 

ČI. 2 

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 
1. 6. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 2. 2016 (dále jen „smlouva"): 

1) ČI. 7 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým čl. 7 odst. 1, který zní takto: 

„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději 
do 31.5. 2017." 

2) Čl. 8 písm. d) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým čl. 8 písm. d), který zní takto: 

„zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v 
případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikacé* 
režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 5. 2017. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh," 

3) Čl. 8 písm. f) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým čl. 8 písm. f), který zní takto: 
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„doručit Kraji do 30. 6. 2017 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- označené kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce 

a jejich úhradě," 

1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a 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) 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. 

4) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku a smlouvy 
včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

5) Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku. 

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy. 

7) Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 11. 10. 2016 usnesením č. 
1792/33/2016/RK rozhodla uzavřít tento dodatek. 

Cl. 3 

smluv. 

V Jihlavě dne V dne J.. 

í \ í KMSARYKOVAUm..- \ 
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601 77 BF 

RNDr. Marie Kružíková 
radní 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 
rektor 

i 
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