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Vážený pan
Mgr. Jiří Zimola
hejtman
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Praze dne 8. 12. 2016

Věc: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. ETE 02_16 -změna termínu
čerpání nadačního příspěvku

Vážený pane hejtmane,

sděluji Vám, že správní rada dne 25. 10. 2016 zcela vyhověla Vaší Žádosti o změnu termínu

nadačního příspěvku - žádost je přílohou tohoto dopisu. Tímto rozhodnutím správní rady se
mění příslušné ustanovení uvedené smlouvy o nadačním příspěvku.

Termín rozpočtu projektu bude realizován podle schválené Žádosti o změnu.

Ve smyslu §559 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku je tento dopis akceptován
jako forma dodatku ke shora uvedené smlouvě. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, máte povinnost zveřejnit tento dodatek, Žádost o změnu a Smlouvu o poskytnutí
nadačního příspěvku zákonem stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě registru smluv.
Potvrzení o zveřejnění zašlete v listinné podobě na adresu Nadace ČEZ bez zbytečného

odkladu.

S pozdravem

Mgr. Michaela Žemličková, MBA

místopředsedkyně správní rady a ředitelka nadace

Nadace ČEZ Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 I tel.: +420 211 046 720

e-mail: nadacecez@cez.cz, www.nadacecez.cz I IČ: 26721511

zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka č. 462
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NADACE CEZ

ŽÁDOST O ZMĚNU a oznámení o změnách v organizaci

došlo DN~;
2 6 -09-

Číslo smlouvy * ETE 02_16 Výše schváleného nadačního příspěvku 4 000 000 Kč

Název projektu * Materiální vybavení JSDHO - 2. etapa
Pole s oranžovým textem a hvězdičkou jsou povinná! Po vyplnění změní barvu

Informace o organizaci

Název organizace * Jihočeský kraj
IČ* 70890650 Zkratka organizace

Jste plátci DPH a v rámci projektu oprávněné uplatňujete odpočet DPH na vstupu?* 

Zřizovatel

JČK .............................................. .........
Jsme plátci DPH a v rámci projektu NEUPLATŇUJEME odpočet DPH na 

vstupu.....................................................
Vyplňují pouze příspěvkové organizace

Zakřížkujte o jakou změnu se jedná a vyplňte

Qzměna sídla organizace a právní subjektivity
Ulice a čp * PSČ *
Město *
Kraj *
Telefon *
E-mail”
Původní právni subjektivita * .......... _ _ _ Nová právní subjektivita * ................... ........................................................

Qzměna bankovních údajů (nutno doložit ověřeným dokladem)
Název banky * Předčíslí účtu Číslo účtu * Kód banky

/ #NENÍ_K DISPOZICI

LJzměna statutárního zástupce organizace
Titul před Jméno * Příjmení *

1 * .... j j
Telefon *

Titul za Funkce

E-mail *

Titul před Jméno 
2 | 
Telefon

Příjmení Titul za Funkce

E-mail

Titul před Jméno Příjmení Titul za Funkce
3
Telefon • E-mail

LJzměna kontaktní osoby
Titul před Jméno * Příjmení * Titul za Funkce

Telefon * Mobii * E-mail *

Informace o projektu

[x]změna termínu čerpání nadačního příspěvku

Původní termín * 22.10.2016 Nový termín* 31.1.2017

Zde u ve dle stručně důvod změny termínu *
_________________________________________________________________________ fmax. 400 znaků - napsat lze maximálně 8 dalších znaků)________________
Prodloužení termínu pro zpracování podkladu k administrativnímu zpracování a výběrovému řízení od HZS kraje - typy radiostanic a jejich počty s ohledem na 
potřebnost vybavení JSDHO v kraji a následné postupy a termíny dané zákonem o veřejných zakázkách a zákonem o krajích zkomplikované navíc nepodáním žádné 
nabídky v 1 .kole výběrového řízení na tablety a nutností výběrové řízení zopakovat.

[xjzměna věcné skladby nebo rozpočtu (nedílnou součástí o změnu rozpočtu či jeho věcné skladby je změnový rozpočet)
Zde uveďte stručně důvod změny rozpočtu či věcné skladby *

(max. 800 znaků - napsat lze maximálně 636 dalších znaků)
Na základě výsledku výběrového řízení na nákup komunikační techniky (radiostanic) je část nevyužitých finančních prostředků převedena na provedení externího auditu.
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Změnový rozpočet - nedílná součást žádosti o změnu rozpočtu nebo věcné skladby nadačního příspěvku ve výši:

Pokud jste plátcem DPH a oprávněně uplatňujete odpočet DPH na vstupu (tj.při pořízeni zdanitelných plnění), můžete poskytnuté finanční prostředky 
použít pouze k úhradě cen zboží a služeb bez DPH

Nadace ČEZ si může vyžádat upřesnění
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Q Jiné (rozepište)

Žádám Nadaci ČEZ o změnu v projektu (popište stručně o jakou změnu se jedná a stručné odůvodněte) *
______ (max. 800 znaků - napsat lze maximálně 800 dalších znaků)

Způsob podání žádosti o změnu
Doporučeně na adresu Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha4

Kontaktní údaje Nadace ČEZ
web: www.nadacecez.cz
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 
IČ: 26721511
Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka č. 462
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