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Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: Dodatek č, 1 - GP Čistá voda 2017 - prodloužení termínu

Oprávněn/pověřen k podpisu: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Schváleno: ZK Datum: 11.9.2018 Č.usnesení: 0651/05/2018/ZK

Dokument uložen u: OPKŽU

Počet vyhotovení: 2

Adresát: Obec Lidmaň

Smluvní částka: 1) 45353.00

Odpovědný odbor: 2) odbor životního prostředí a zemědělství

Podpis zajistit do: 31.10.2018

í

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: OŽPZ/Ing. R. Zvolánek 24. q- ' 2í2
Projednáno s: OŽPZ/Mgr. J. Mikyna 2.S.9. Zo>1I ( ho ; '
Právní kontrola: OŽPZ/JUDr. R. Slouka 12.°’ Zoť?

Předkládá: OŽPZ/Ing. R. Zvolánek 24 -q ■ íoi.% i!
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŽPZ/Ing. E. Horná
22 .či ■ Hca

/
fhut a,

Zodpovídá: Příkazce operace: OŽPZ/Ing. E. Horná 9 . io (é
Správce rozpočtu: EO/ Be. R. Tesařová -í 10, 2018 i ' ,u.

Poznámka: /
Subjekt (IČO: 00583481), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: zvolanek, datum ověření: 24.09.2018 13:27:46):

Dodatek 6.1 - GP Čistá voda 2017 - prodloužení termínu

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 45353.00, Datum Od: 7.6.2017, Datum do: 30.4.2019, Perioda: jednorázově, ODPA: 002399, ORJ: 
0000001380, ORG: 0000000003056 POL: 6341 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, přfp. 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 Č. 1
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

FV01959.0061 

ČI. 1
Smluvní strany

(irmi. Ó/OlM t
P Alb

Kraj Vysočina 
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 6137917

a

Obec Lidmaň
se sídlem:
IČO:
zastoupená:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení:

Lidmaň 94, 395 01 Pacov 
00583481
Jiřím Zourkem, starostou obce

Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 622155349/0800

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočiny FV01959.0061 uzavřené dne 7. 6. 2017 (dále jen „smlouva") takto:

ČI. 2
Změna smlouvy

1) V článku 7 se odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje novým odst. 1, který zní:
„1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 3. 2019.“

2) V článku 8 se písm. d) smlouvy ruší a nahrazuje novým písm. d), které zní:
,,d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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 31. 3. 2019). Úhradou DPH je 
v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní 
účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,".
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3) V článku 8 se písm. f) smlouvy ruší a nahrazuje novým písm. f), které zní:
,,f) doručit Kraji do 30.4.2019 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 

http://extranet.kr-vvsocina.cz/fv/, která bude obsahovat:
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
- kopie smlouvy s dodavatelem prací na realizaci akce,
- jeden výtisk projektu (studie, projektová dokumentace nebo hydrogeologický

posudek) se sponzorským vzkazem Kraje Vysočina dle ČI. 10 odst. 3 této 
smlouvy, který bude vrácen zpět,“.

ČI. 3
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená 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 
smluv.

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) 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 této smlouvy.

5) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

6) 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.

7) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11.9.2018 
usnesením č. 0651/05/2018/ZK.

Za Příjemce Za Kraj

V V Jihlavě dne "5. 10. 2018

Jiří Zourek 
starosta obce

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

Lidmaň 94
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