
KUJIP01EG1WA Magistrát města Jihlavy 
smlouva zaevidována

FOND VYSOČINY

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

FV02433.0013

I.
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu dodatku pověřen: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava,

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 1339618

a

Statutární město Jihlava,
adresa: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
zastoupen: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1466072369/0800

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, č. smlouvy FV02433.0013 ze dne 
17, 7. 2018, na akci „Bezpečná silnice 2018 - Osvětlení přechodu pro chodce v Jihlavě" je 
změna termínu realizace projektu.

III.
Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace 
FV02433.0013 ze dne 17. 7. 2018 (dále jen „smlouva"):

Článek 7 - Podmínky použití dotace 
Původní znění:

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději 
do 31. 7. 2019.
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se ruší a nahrazuje novým zněním:

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději 
do 30. 11.2019.

Článek 8 - Základní povinnosti Příjemce 
Původní znění:

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. 7. 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,

f) doručit Kraji do 31. 8. 2019 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na http://extranet.kr- 
vvsocina.cz/edotace , která bude obsahovat:

- stručný popis zrealizované akce,
- fotodokumentace zrealizované akce

informace o realizované publicitě a její doložení dle ČI. 10 této smlouvy
- finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a doklady o jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů akce 

dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod,“
- skutečný položkový rozpočet projektu, jehož skladba bude shodná se skladbou v žádosti 

o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

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 
30. 11. 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,

f) doručit Kraji do 31. 12. 2019 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na http://extranet.kr- 
vysocina.cz/edotace , která bude obsahovat:

- stručný popis zrealizované akce,
- fotodokumentace zrealizované akce

informace o realizované publicitě a její doložení dle ČI. 10 této smlouvy
- finanční vyúčtování akce,

kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a doklady o jejich úhradě,
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kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů akce 
dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,

- skutečný položkový rozpočet projektu, jehož skladba bude shodná se skladbou v žádosti 
o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny.

IV.
Závěrečná ustanovení

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, a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

5) 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.

6) 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) zajistí Kraj Vysočina.

7) Tento dodatek byl schválen na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 18. 6. 2019 
usnesením č. 0299/04/2019/ZK.

V Jihlavě dne
1 8, 07. 2018

V Jihlavě dne.................... .

Za Příjemce:

Mgr. Petr Laštovička 
náměstek primátorky

podpis
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Za Kraj Vysočina:

Ing. Jan Hyliš 
člen rady kraje

podpis
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