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Počet vyhotovení: 2 

Adresát: KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o. 

Smluvní částka: 1) 172599.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 3. 2. 2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ORR/Hájková 1. 2. 2017 íásLL 
Projednáno s: ORR/Fryšová 1. 2. 2017 • vyn, 

Právní kontrola: ORR/Tlustoš 1. 2. 2017 

Předkládá: ORR/Hájková 1. 2. 2017 'Míl.' 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 1. 2. 2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 1. 2. 2017 V/ /z / 
Správce rozpočtu: OE/Tesařová 2 . 1 . 2 5 ! ^  

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 49615955), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hajkova.i, datum ověření: 03.01.2017 15:02:16): 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, GP "Inovační vouchery 2015", ID dotace FV01325.0009 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 172599, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 2510, ORJ: 1344, ORG: POL: U Z: 

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). 
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DODATEK C. 1 
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

i '/OJ QOnb. 

o Tfo 

FV01325.0009 

I. 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 934315 

a 

KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o. 
se sídlem: Sdružená 1788, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 49615955 
zastoupena: Ing. Jitkou Hojerovou, jednatelkou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 994404-141915001/0800 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o poskytnutí dotace FV01325.0009 ze dne 1. 9. 2015 
(dále jen „Smlouva") se mění takto: 

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

„1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 
28. 2. 2017." 

2) ČI. 8. písmena d) a f) smlouvy se ruší a nahrazuje novým ČI. 8. písmeny d) a f), která zní: 

,,d) 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 aplikace 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 28. 2. 2017. Úhradou DPH je v tomto 
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případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, 
zřízený speciálně pro účely daňových záloh," 

,,f) doručit Kraji do 31. 3. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz, 
která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- doklad deklarující ukončení projektu (kopie předávacího protokolu, případně kopie 
samotného certifikátu, odborného posudku, návrhu řešení, protokolu o zkoušce, 
protokolu o měření, protokolu o shodě apod.). 

3) V příloze žádosti č. 1, jež je přílohou č. 1 Smlouvy, se uvedená tabulka ruší a nahrazuje 
novým textem, který zní: 

1, Stanovení základních parametrů prototypu 

Číslo etapy Fop s etapy Termín řešení Řešitel j 

i,a Analýza problému, literární relerlo 9/2018 -11/2015 } ČVUT 

í.b 

1.C 

Sedavém nwtťmdUckeho modelu 
prototypu p.inclu 
Stanoveni hUvnich parametrů 
prototypu panelu 

10/2015 -12/2015 

10/2015 - 2/2016 

i 
ČVUT | 

ČVUT, KUTKBATÝ j 

2. Návrh a výroba prototypu 

Číslo etapy Pepit etapy Termín řešení j fteSitci 

2,a 
Zpracování výkresové dokumentace 
prototypu panelu 1/2016 - 2/2011 • | K0TRBATÝ 

2.b j Výroba prototypu panelu 2/2016-4/2016 J iKOTÍVBÁTý 
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3, Testování prototypu 

Cislo etapy popis etapy Termín řešení 
-

Ře* tel 

3.a 
restován/ prototypu panolu 
v laboratoři 4/2016 » 6/2016 ČVUT 

3,b 
úprava prototypu panelu - dle 
výsledků testování 6/2016 - 8/2016 KOTRBATV 

L .. „ J 

4* Výřete rtevéhotypu panelu i 

Číslo etapy 1 Popis, etapy Ttraiín řelew ŘeSStel 

4.3 
' Konstrukční návrh <i výroba nového 
1 panelu S/2016 - 9/2016 KOTRBATV 

4.b 
I Méienf prototypu v ceryflkované 
[ ikušebné 

11/2016 - 2/2017 KOTRBA7Ý 

Vypracování metodiky návrhu aových 
4x ! panelů, zpracováni technické 

i dokumentace rtováha panelu 
10/2016»*12/2016 KOTRBATÝ 

III. 

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno. 

3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

4) Tento dodatek byl schválen na jednání Rady Kraje Vysočina dne 3. 1. 2017 usnesením č. 
0037/01/2017/RK. 

V Pelhřimově dne ÍD. -I 

Za Příjemce 

Ing. Jitka Hojerová 
jednatelka 

yfJ/' 
/ 

podpis 

V Jihlavě dne 0 6 -02- 2017 

Za Kraj 

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmani 

podpis 

i/VSO€!i1£f 

•  ž  5 7 ,  587 IB Jihlava 
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