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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o poskytování služeb dotačního managementu 
 

 (dále jen „Smlouva“) 

uzavřená dne 27. 11. 2018 

 

Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace 

sídlo: Komenského 288, 514 01 Jilemnice 

jednající/zástupce: PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy 

IČ: 00854697 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné  

 

a 

 

Z + M Partner, spol. s r.o. 

sídlo: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

zastoupen: David Ševčík, jednatel  

IČ: 26843935 

DIČ: CZ699003336 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340 

Bankovní spojení: 115-1262780267/0100 

dále jen „Zpracovatel“ na straně druhé 
 

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

poskytování služeb dotačního managementu ze dne 27. 11. 2018. 

 

Tímto dodatkem se mění bod a., b., c., d. odst. 2 v článku III. Cena a platební podmínky, a to 

následovně: 

 

a. částka za zpracování Žádosti o podporu (mimo Studii proveditelnosti) ve výši 5 000,- Kč 

včetně DPH. Dílčí plnění za zpracování Žádosti o podporu bude fakturováno na základě 

předávacího protokolu. Částka bude Zpracovatelem vyúčtována Objednateli na základě 

Zpracovatelem vystavené faktury s lhůtou splatnosti do 14-ti pracovních dní od data 

potvrzení předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Termín plnění: nejpozději 

v den ukončení příjmu žádostí o podporu uvedeným ve výzvě;  

b. částka za zpracování Studie proveditelnosti 1. část (první verze Studie proveditelnosti jako 

příloha k podání žádosti o podporu) ve výši 20 000,- Kč včetně DPH. Dílčí plnění za 

zpracování Studie proveditelnosti 1. část bude fakturováno na základě předávacího 

protokolu. Částka bude Zpracovatelem vyúčtována Objednateli na základě Zpracovatelem 

vystavené faktury s lhůtou splatnosti do 14-ti pracovních dní od data potvrzení předávacího 

protokolu oběma smluvními stranami. Termín plnění: nejpozději v den ukončení příjmu 

žádostí o podporu uvedeným ve výzvě; 

c. částka za zpracování Studie proveditelnosti 2. část (finální verze Studie proveditelnosti 

zahrnující všechny úpravy a dopracování dle požadavků Poskytovatele dotace) ve výši 

97 182,- Kč vč. DPH. Dílčí plnění za zpracování Studie proveditelnosti 2. část bude 
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fakturováno na základě předávacího protokolu. Částka bude Zpracovatelem vyúčtována 

Objednateli na základě Zpracovatelem vystavené faktury s lhůtou splatnosti do 60-ti 

kalendářních dní od data ukončení procesu hodnocení žádosti o podporu; 

d. částka za realizaci výběrových řízení/veřejných zakázek ve výši 41 649,- Kč včetně DPH. 

Nárok na úhradu částky za realizaci výběrových řízení/veřejných zakázek vzniká 

Zpracovateli v případě, že realizovaná výběrová řízení/veřejné zakázky budou ukončeny 

uzavřením smlouvy na dodávky/služby/stavební práce. Částka bude Zpracovatelem 

vyúčtována Objednateli na základě Zpracovatelem vystavené faktury s lhůtou splatnosti do 

14-ti pracovních dnů ode dne, kdy byla všechna výběrová řízení/veřejné zakázky ukončeny 

uzavřením smlouvy; 

  

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 

uzavřen dle pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými 

vlastnoručními podpisy. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každý má platnost originálu. 

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu 

 

V Jilemnici dne …………………..    V Ostravě dne ……………………... 

      

 

 

 

………………………………………   ……………………………………… 

PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy   David Ševčík, jednatel 


