Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. D/1280/2019/KUL
(uzavřený dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Poskytovatel dotace:

Zlínský kraj
se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
zastupuje: Jiří Čunek, hejtman
IČO: 70891320
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 1827552/0800
(dále jen „poskytovatel“)

a
Příjemce dotace:

Římskokatolická farnost Luhačovice
sídlo: Pod Kamennou 1000, Luhačovice, 763 26
IČO: 00543080
typ příjemce: právnická osoba – Církevní organizace
zastupuje: Mgr. Jan Ston
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1404875369/0800
zapsaný v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR č. e. 8/1-02179/1994
(dále jen „příjemce“)
1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1280/2019/KUL
(dále jen „Smlouva“). Tímto dodatkem dochází ke změně Smlouvy spočívající v úpravě
návštěvnického režimu ve 2. rozhodném období, ke které došlo v souvislosti s omezujícími
opatřeními spojenými s výskytem koronaviru COVID 19 a v návaznosti na to dále dochází k
přiměřenému snížení dotace a změně souvisejících ustanovení.

2. Předmět dodatku
2.1 Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění takto:
Čl. 1. Předmět smlouvy odstavec 1. 1. se mění a nově zní takto:
1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje
(dále jen „dotace“) na realizaci projektu: Otevřené brány - kostel sv. Rodiny - ŘKF Luhačovice
(dále jen „projekt“), který je blíže popsán v žádosti o poskytnutí dotace, evidované pod
registračním číslem žádosti o poskytnutí dotace, KUL05-19/10 celkem do výše 71.811 Kč,
(slovy: sedmdesát jeden tisíc osm set jedenáct korun českých), s tím že pro jednotlivá
rozhodná období (viz odst. 2. 2.) vzniká příjemci nárok na dotaci:
a) pro 1. rozhodné období - do výše 25.000 Kč, (dvacet pět tisíc korun českých) současně
však maximálně 38,46 % skutečných způsobilých výdajů projektu za 1. rozhodné období,
b) pro 2. rozhodné období - do výše 21.811 Kč, (dvacet jeden tisíc osm set jedenáct korun
českých) současně však maximálně 38,46 % skutečných způsobilých výdajů projektu za
2. rozhodné období,
c) pro 3. rozhodné období - do výše 25.000 Kč, (dvacet pět tisíc korun českých) současně
však maximálně 38,46 % skutečných způsobilých výdajů projektu za 3. rozhodné
období.
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Čl. 1. Předmět smlouvy odstavec 1. 3. se mění a nově zní takto:
1. 3. Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt tak, jak je popsán v žádosti o poskytnutí dotace a
v žádosti o změnu podmínek smlouvy ze dne 10. 8. 2020 a v souladu se všemi podmínkami
vyhlášeného programu.

Čl. 2. Doba a místo realizace odst. 2.1. Doba fyzické realizace projektu se mění tak, že písm. b) nově zní
takto:
b) od 19. 5. do 30. 9. 2020 (2. období fyzické realizace projektu).

Čl. 2. Doba a místo realizace odst. 2.2 Doba realizace projektu se mění tak, že písm. b) nově zní takto:
b) 19. 5. – 31. 10. 2020 (2. rozhodné období);

Čl. 3. Financování projektu odst. 3.1 se mění a nově zní takto:
3.1. Dotace:
a) ve výši 25.000 Kč na 1. období fyzické realizace projektu byla příjemci poskytnuta v termínu
dle Smlouvy
b) ve výši 21.581 Kč na 2. období fyzické realizace projektu byla příjemci poskytnuta v termínu
dle Smlouvy
Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že příjemci byla poskytnuta na toto 2. období
fyzické realizace projektu dotace v původní výši dle Smlouvy, tedy ve výši 25 000,- Kč. S
ohledem na snížení dotace pro toto období (viz. výše změna odst. 1.1 písm. b) Smlouvy se
příjemce zavazuje vrátit částku 3.189 Kč na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této
smlouvy nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.
c) dotace ve výši 25.000 Kč na 3. období fyzické realizace projektu bude příjemci poskytnuta
do 20. 5. 2021 na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 3. Financování projektu odst. 3. 2. se mění tak, že písm. b) nově zní takto:
b) pro 2. rozhodné období částku 56.709 Kč,

3. Závěrečná ujednání
3.1

Nová výše dotace a předpokládaných způsobilých výdajů projektu pro 2. rozhodné období vychází
z přepočtu vyplývajícího z přílohy č. 1 tohoto dodatku. Příjemce tímto prohlašuje, že byl před
podpisem dodatku seznámen s předmětným přepočtem, souhlasí s ním a neuplatňuje vůči němu
žádné námitky.

3.2

V případě, že dojde ode den nabytí účinnosti tohoto dodatku do 30.10.2021 ( tj. do konce 3.
rozhodného období) k mimořádné, nepředvídatelné situaci ( např. vyvolané mimořádnými
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru COVID 19 či živelnou pohromou), na základě které
nebude možné ze strany příjemce dodržet dobu realizace projektu tak, jak je specifikována v odst.
2. 2. smlouvy, uvede tuto skutečnost příjemce v závěrečném vyúčtování za příslušné období (čl.
3.3. smlouvy). Na výzvu poskytovatele je poté povinen vrátit poměrnou část dotace, a to do 15 dnů
od doručení výzvy. Na tuto situaci se neuplatní postup uvedený v čl. 7 smlouvy (Změna podmínek
smlouvy).

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1280/2019/KUL

Strana 2

3:3

Ostatní ustanovení smlouvy č. D/1280/2019/KUL zůstávají v platnosti beze změn. Dodatek podléhá
zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ).

3.4

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a
příjemce jedno vyhotovení.

3.5

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dl § 4 zákona o registru
smluv.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum: 24. 8. 2020 a usnesení č. 0642/R20/20

Ve Zlíně dne .........................................
za poskytovatele

V .........................................dne .............................
za příjemce

.........................................
Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje
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.........................................
Mgr. Jan Ston, farář
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Příloha č. 1

OTEVŘENÉ BRÁNY PŘEHLED DOCHÁZKY A NÁVŠTĚVNOSTI V ROCE
Název partnera:

ŘKF Luhačovice

datum

přepočtová tabulka za měsíc květen 2020

svátek
sobota
neděle

01.05.2020
02.05.2020
03.05.2020
04.05.2020
05.05.2020
06.05.2020
07.05.2020
08.05.2020
09.05.2020
10.05.2020
11.05.2020
12.05.2020
13.05.2020
14.05.2020
15.05.2020
16.05.2020
17.05.2020
18.05.2020
19.05.2020
20.05.2020
21.05.2020
22.05.2020
23.05.2020
24.05.2020
25.05.2020
26.05.2020
27.05.2020
28.05.2020
29.05.2020
30.05.2020
31.05.2020

minimální počet hodin
dle dodatku
6,0
0
6,0
0
4,0
0

dle smlouvy

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0

0
0
0
0
0
0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0

0
0
0
0
0
0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0

6
6
6
6
6
4

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0

6
6
6
6
6
4

152

68

přepočet dotace ZK za měsíc květen 2020

dle smlouvy

dle dodatku

dotace ZK

5 770,00 Kč

2 581,32 Kč

152,0

68

svátek
sobota
neděle

sobota
neděle

sobota
neděle

sobota
neděle
CELKEM

smluvní minimální počet hodin
přepočet dotace ZK v roce 2020

dle smlouvy

dle dodatku

dotace ZK dle žádosti a v roce 2020

25 000,00 Kč

21 811,32 Kč

předpokládané způsobilé výdaje ve 2. rozhodném období

65 000,00 Kč

56 709,42 Kč

míra dotace ZK ze skutečných způsobilých výdajů projektu ve 2. rozhodném období

přepočet celkové částky dotace ZK za 2019-2021
vratka dotace ZK v roce 2020 korona
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38,46%

38,46%
71 811,32 Kč
3 188,68 Kč
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