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Název dokumentu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v 
rámci výzvy č. 30_17_007 ze dne 14. 8. 2017 ID 002145 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v 
rámci výzvy č. 30_17_007 ze dne 14. 8. 2017 ID 002145 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek 

Schváleno: ZK Datum: 27.3.2018 Č.usnesení: 0341/02/2018/ZK 

Dokument uložen u: OPKŽU 

Počet vyhotovení: 3 

Adresát: Základní škola Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, 
Komenského nám. 120 okres Třebíč 
Základní škola Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, 
Komenského nám. 120 okres Třebíč 

Smluvní částka: 1) -220000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sociálních věcí 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 
— > 

Zpracoval: Poulová/OSV <?•. /«-" 

Projednáno s: 

Právní kontrola: Bína/OSV 0 3 -04- 2W 'Wjuk 
Předkládá: Švarcová/OSV '̂ Mk y. 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Švarcová/OSV 

Zocíp OV Sci £Sv Příkazce operace: Švarcová/OSV 1M1/ Zocíp OV Sci £Sv 
Správce rozpočtu: Zemanová/OE 0 3 -04- 281 ' y 

Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 47443669), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: poulova, datum ověření: 03.04.2018 09:30:55): 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 ze dne 14. 8. 2017 ID 
002145 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 220000, Datum Od:, Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 004339, ORJ: 0000005100, ORG: 
0001900004048 POL: 5321 UZ: 

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 záležitostí (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Evropská unie 
Fond evropské pomoci nejchudším osobám 
Operační program potravinové a materiální pomoci 

Dodatek č. 1 
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ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 ze dne 
14. 8. 2017. 

ID 002145 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 

(dále jen „Příjemce") 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890727 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4211071093/6800 

Základní škola Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, Komenského nám. 120 
okres Třebíč 
se sídlem: Komenského nám. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
IČO: 47443669 
zastoupená: PaedDr, Michalem Scigielem 
bankovní spojení: číslo účtu: 1523816329/0800 
(dále jen "Partner") 

jako smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2017 ve smyslu § 1746 odstavce 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o partnerství 
s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_16_003 (dále jen „Smlouva"). Obě smluvní 
strany se v souladu s čl. IX. odst. 1. Smlouvy dohodly na změně jejího obsahu uzavřením 
dodatku v tomto znění: 

Článek I. 

1, V čl. III. odst. 2. Smlouvy se v odrážce „ Celkový počet osob, které dostávají potravinovou 
pomoc" číslice „100" nahrazuje číslicí „23". 

2. V čl. V. odst. 2. Smlouvy se v druhé větě začínající slovy „Celkový finanční podíl Příjemce 
a Partnera na projektu" text "Partner: 463 617 Kč" ruší a nahrazuje se textem tohoto znění: 
„Partner: 243 617 Kč". 

Článek II. 
Platební podmínky dodatku č. 1 

Partner je povinen Příjemci uhradit do 20 pracovních dnů od účinnosti tohoto dodatku částku 
v celkové výši 220 000 Kč, která představuje rozdíl již vyplacené finanční podpory. 



Evropská unie 
* * Fond evropské pomoci nejchudším osobám 
** * ** Operační program potravinové a materiální pomoci 

Článek III. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží 
Příjemce, jedno vyhotovení Partner a jedno vyhotovení bude poskytnuto Poskytovateli 
dotace. 
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku smlouvy, že byl sepsán dle 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
5. Partner výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 
6. Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 27. 03. 2018 usnesením 
č. 0341/02/2018/ZK. 
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