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KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE _ 0 /
uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze 

smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(ID 002938.0003)

Smluvní strany

1. Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „poskytovatel")

2. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
se sídlem: Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava
zastoupená: plk. Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysočina
IČO: 70885184
DIČ: CZ70885184 (neplátce DPH)
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
číslo účtu: 19-15032881/0710
(dále jen „příjemce")

uzavřeli dne 1. 6. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva"), kterou se rozhodli 
změnit takto:

Účelem tohoto dodatku je úprava ustanovení týkajících se změny druhu celkových 
a uznatelných nákladů akce a data předložení závěrečné zprávy.

1. V ČI. 2 (Předmět a účel smlouvy) se odstavec 2 ruší a nahrazuje novým odstavce 2, který 
nově zní:

„2. Účelem dotace je realizace nařízených opatření KHS na území Kraje Vysočina, 
v obcích a v objektech Kraje Vysočina. Zajištění logistiky závozů a distribuce 
dezinfekce a ochranných prostředků z letišť a skladů SSHR do Kraje Vysočina, blíže 
specifikováno v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči 
šíření COVID-19, pořízení ochranných prostředků, blíže specifikováno v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 2 - 
Žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení ochranných prostředků vůči šíření 
COVID-19, a pořízení techniky (nosičů kontejnerů) pro zajištění logistiky závozů 
a distribuce prostředků proti šíření COVID-19 (dále souhrnně jen „projekt"). “

2. V ČI. 8 smlouvy (Základní povinnosti příjemce) se písm. f) ruší a nahrazuje novým písm. 
f), které nově zní:
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,,f) doručit poskytovateli do 31. 3. 2021 závěrečnou zprávu
- stručný popis realizovaného projektu,
- finanční vyúčtování projektu,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů na 

projekt dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
- fotodokumentace projektu prokazující publicitu dle odst. 3) ČI. 10 této smlouvy"

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

V.

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

2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj. Současně bere Příjemce na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je dodatek do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého 
počátku.

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

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Žádost o dodatek ke smlouvě ze dne 
4. 1. 2021.

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

6. Vztahy tímto dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

7. 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.

8, O uzavření dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 9. 2. 2021 usnesením
č. 0007/01/2021/ZK.

1 o -02- 2021
V Jihlavě dne................ V Jihlavě dne

ia a®

plk. Mgr. Jiří Němec 
ředitel HZS Kraje Vysočina 

ČR - Hasičský záchranný sbor 
Vysočina

/

7
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 

hejtman kraje 
Kraj Vysočina
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Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
krajské ředitelství

Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

IIZSJX(Kl7?f-:(I5 
prvotní identifikátor

ADRESA!:

VYŘIZUJE: plk. Mgr, Pavel Holas 
TEL: 950270171
E-MAIL: pavel.holasfYhasiei-vysoeina.cz 

JIHLAVA: 4.1.2021

Počet listů: I 
Přílohy: 0

Kraj Vysočina 
Žižkova 57

587 33 Jihlava

Č.j.: HSJI- 36-l/E-2021

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - žádost

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace ID 002938.0003 (HSJI-123-3 l/E-2020) ze dne 1.6. 2020 
byla HZS Kraje Vysočina poskytnuta dotace na projekt,,Realizace opatření vůči šíření COVID- 
19" v objemu 6,5 mil. Kč.
Účelem dotace, na základě žádosti HZS Kraje Vysočina, byla realizace nařízených opatření KHS 
na území Kraje Vysočina, v obcích a v objektech Kraje Vysočina a zajištění logistiky závozů 
a distribuce dezinfekce a ochranných prostředků z letišť a skladů SSHR do Kraje Vysočina.

Jednalo se především o materiálové náklady na realizaci: 
plošné dezinfekce obce Kynice.
opatření, zajištěni provozu a plošnou dezinfekcí v domově Břevnice, 
zbudování odběrných míst v areálech nemocnic Havlíčkův Brod. Jihlava a Třebíč, 
pořízení, míchání, ředění a následnou distribuci dezinfekčních prostředků pro orgány státní 
správy a samosprávy a subjekty kritické infrastruktury,
logistiky transportu ochranných prostředků z letišť a skladů SSHR do Kraje Vysočina.

V průběhu čerpání poskytnuté dotace vznikly objektivní důvody, na základě kterých bylo potřeba 
poskytnuté prostředky použít nejen na výše uvedené materiálové náklady, ale rovněž na částečné 
krytí pořízení techniky (nosičů kontejnerů) pro zajištění logistiky závozů a distribuce prostředků 
proti šíření COVID-19 ve výši investičních výdajů 2 281 480 Kč. Celkové náklady na pořízení 
nosičů kontejnerů přitom činily 15 231 480 Kč.

Na základě této skutečnosti žádáme o souhlas s použitím částí prostředků z této dotace na 
dofinancování výše uvedené investice v částce 2 281 480 Kč. Současně si dovolujeme požádat 
o prodloužení termínu pro zpracování závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) Smlouvy o poskytnutí 
dotace.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a jsme s pozdravem.

plk. Mgr. Jiří Němec 
ředitel HZS Kraje Vysočina

ICO: 70885184
Internet: www'.hasiči-vvsocina.cz
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