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Dodatek č. 1 
Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem  

v rámci výzvy č. 30_18_008 
uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami 

t a k t o : 
 
 

Článek I 
Smluvní strany 

 
Zlínský kraj 
se sídlem: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín   
zastoupený: Jiřím Čunkem, hejtmanem  
IČ: 70891320     
bankovní spojení: 1827552/0800 
(dále jen „Příjemce“) 
 
a 
 
Základní škola Vsetín, Luh 1544 
se sídlem: Jasenická 1544, 755 01 Vsetín   
zastoupená: Mgr. Petrem Kořenkem, ředitelem   
IČ: 60990406    
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 
RED IZO: 600149757 
(dále jen „Partner“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy (dále 

jen „Dodatek“) a to  

t a k t o : 

 
 

Článek II 
Úvodní prohlášení  

 

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 20. 7. 2018 uzavřely Smlouvu o partnerství 
s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_18_008, jejímž předmětem byla úprava 
právního postavení Příjemce a Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich 
vzájemných práv a povinnosti při realizaci projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji II 
(dále jen „Smlouva“). 

2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace Smlouvy došlo k navýšení počtu osob, 
které dostávají potravinovou pomoc a navýšení počtu vydaných jídel na osobu, dohodly 
se smluvní strany na zvýšení finanční podpory (příspěvku) a změně Smlouvy tak, jak je 
dále uvedeno v tomto dodatku. 
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Článek III 
Předmět Dodatku – změna Smlouvy  

 

1. V článku III., odstavci 2. Smlouvy se mění celkový počet osob, které dostávají 
potravinovou pomoc z původního čísla 19 nově na číslo 28. 

2. V článku III. odstavci 2 Smlouvy se mění počet vydaných jídel z původního čísla 3 667 
nově na číslo 5 105. 

3. V článek V. odstavci 2. Smlouvy se finanční podíl (finanční podpora), který bude 
Partnerovi poskytnut, mění z původní částky ve výši 96 866,70 Kč nově na částku ve výši 
129 805,20 Kč. 

 

 

Článek IV 
Závěrečná ustanovení  

 
 

1. Ostatním ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
Příjemce, 1 vyhotovení obdrží Partner a 1 vyhotovení bude poskytnuto poskytovateli 
dotace.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly, že Příjemce v zákonné lhůtě odešle tento Dodatek k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejímu obsahu porozuměly a 
souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné 
vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací:27. 5. 2019, usnesení č. 0399/R13/19 
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Doložka dle § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
souhlas zřizovatele Partnera s uzavřením tohoto Dodatku Smlouvy 
Rozhodnuto orgánem obce:   Rada města Vsetín 
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem obce:  Rada města Vsetín 
 
Datum a číslo jednací 29. 5. 2019, usnesení č. 7/13/RM 2019 

 

Ve Vsetíně dne                                 10. 6. 2019  

   
   

 

 Ve Zlíně dne 10. 6. 2019 
 

   
   

za Partnera 
Mgr. Petr Kořenek, ředitel 

 za Příjemce 
Jiří Čunek, hejtman 

 
 


