
KUJIP010K9Y2

FOND VYSOČINY 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

ID FV02812.0024

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana
(dále jen “Kraj") 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 217808983/0300 
variabilní symbol: 28120024

SE.S.TA z.s.
se sídlem: 
IČO:

Menclova 2479/10, 180 00 Praha 
26537516

zastoupené: Marií Kinsky, výkonnou ředitelkou
k podpisu smlouvy pověřen: Bc. Pavel Haluza, provozní ředitel
(dále jen “Příjemce’1) 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-8827590287/0100

ČI. 2 
Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace ID 
FV02812.0024 ze dne 29, 6, 2021 (dále jen „smlouva“):

1) V ČI. 7 smlouvy (Podmínky použití dotace) se ruší odstavec 1) a nahrazuje se novým odstav
cem 1), který zní:

„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve 
ode dne 1.1. 2021, nejpozději však do 30. 6. 2022. Pouze v tomto období mohou vznikat 
uznatelné náklady na realizaci projektu.“

2) V ČI. 8 smlouvy (Základní povinnosti Příjemce) se ruší odstavec f) a nahrazuje se novým od
stavcem f), který zní:

„f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn 
na www.fondvysociny.czv materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 31. 7. 2022. 
Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:

- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu 
dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,“
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ČI. 3 
Závěrečná ustanovení

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

2) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v in
formačním 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) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

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

6) Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost 
originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

7) O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 11. 1. 2022 usnesením 
č. 0020/01/2022/RK.

V Praze dne "..7.

Pavel Haluza 
provozní ředitel

Mgr. Roman Fabeš 
náměstek hejtmana
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PLNÁ MOC

SE.S.TA z.s.
Se sídlem Pod kaštany 246/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ 26537516, DIČ a26537516
Jednající paní Marií Kinsky, výkonnou ředitelkou, dat. nar. 4. 9. 1963 

bytem Zámek 13/13, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad 
Sázavou

(dále jen, Spolek')

tímto zmocňuje provozního ředitele Spolku

pana Bc. Pavla Haluzu
Datum narození 6. 2.1984
bytem Rokytno 14, 592 31 Nové Město na
Moravě zaměstnance Spolku
(dále jen „Zmocněnec")

% k veškerým právním jednáním v obchodních vztazích v rámci předmětu činnosti 
Spolku, k uzavírání smluv s třetími strany a partnery spolku. Pokud tato právní 
jednání, na jejichž základě vznikají závazky pro Spolek převyšující peněžní plnění přes 
300 000,- Kč (včetně smluvních pokut) v období jednoho kalendářního roku), je 
zmocněnec oprávněn uzavřít po předchozím písemné schválení statutárního orgánu 
Spolku;

• je oprávněn v souladu se schváleným rozpočtem Spolku a se schváleným plánem 
investic Spolku uzavírat jménem Spolku smlouvy na dodávky dlouhodobého majetku, 
materiálu, zásob a služeb, eventuálně zboží, pokud náklady na jednotlivé dodávky 
nepřesáhnou částku více než 300 000,- Kč v daném kalendářním roce;

e zmocněnec je oprávněn zastupovat Spolek při jednáních před státními orgány, soudy 
a správními úřady České republiky;

® zmocněnec je oprávněn podávat žádosti o poskytnutí dotací do částky 300.000,- Kč, 
jejich administrací a následné realizace projektu, včetně uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace, provádět jménem Spolku veškeré úkony 
v rámci vyřízení příslušných žádostí, dokládat závěrečnou zprávu a vyúčtování 
projektů včetně veškerých dokladů, přijímat veškeré písemnosti, které zmocniteli 
budou doručovány v rámci výše uvedeného procesu vyřízení žádosti nebo v souvislosti 
s případnou smlouvou o poskytnutí dotací, činit ve shora uvedené věci návrhy, 
námitky a žádosti, prohlášení a vyjádření a předkládat písemná podání.



Zmocněnec není oprávněn:

• činit jakékoliv právní jednání za Spolek spočívající ve zcizení či zatížení nemovitých 
věd;

® činit jakékoliv právní jednání za zastupovat v oblastí pracovně právních vztahů a řešit 
personální otázky;

e podepisovat smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu; je však oprávněn vést s 
umělcem jednání o obsahu uměleckého výkonu a o náležitostech smlouvy.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou v délce trvání jednoho roku ode dne udělení této 
plné moci. Tato plná moci končí taktéž ke dni zániku pracovního poměru zmocněnce u 
Spolku.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 15.12.2021

Lverovaci dolOÍU or leoslizaci Foi r 00.6,
Pedle ověřovací knihy posty: Mař néi Sa zgu ’ i "
V i as tnor učně podepsal: Harle Finsky ’

Oatus a misto narozen : 04.09.1963.Francie.Fa

hdiEsa pobytu: dar nad Sa/vou,2meF 13/13,c1

uh a , pgclož.dok) tetožnosti: posolan, , obyi, : 
76071328 ' ‘

Marie Kinsky, výkonný ředitel SE.S.TA z.s.

‘dáí nad Sazavou i dne 15.12.262T T- ' •

icfpidoví Lucie Podpis, iředni a: i tic

Ve Žďáru nad Sázavou dne..;..i...2021

Plnou moc přijímám.

Bc. Pavel Haluza, vedoucí provozu SE.S.TA z.s


