
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. JMK062419/19/OSV

č. JMK062419/19/OSV/1

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj
zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337, je plátce DPH
kontaktní osoba: Ing. Jana Tomaníčková
tel.: 541 652 154
fax: 541 651 129
e-mail: tomanickova.jana@kr-jihomoravsky.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
dotační výdajový účet: 35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)

(dále také „poskytovatel“)

a

2. Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
zastoupené: Mgr. Miladou Blatnou, starostkou
sídlo: Vavřinecká 733/15, 624 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
č. ú.: 9005-21122621/0100
je/není plátce DPH: je plátce DPH

(dále jen „příjemce“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1:



   
 

I. 
 
1. Článek IV. odst. 1 se mění takto: 
 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021. 
Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí 
úhrada uznatelných výdajů projektu a vzniklých při realizaci projektu hrazených  
z dotace převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem  
ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby. Uznatelnými výdaji se rozumí 
výdaje projektu, které jsou jako uznatelné označeny v této smlouvě a které jsou hrazeny 
z dotace, příp. i z jiných zdrojů. 
 

2. Článek IV. odst. 13 se mění takto: 
 
13. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31.1.2022 finanční 

vypořádání dotace jako součást závěrečné zprávy. V tomto termínu musí být závěrečná 
zpráva a finanční vypořádání dotace doručeny poskytovateli, nepostačuje předání 
k poštovnímu doručení. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je 
posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Nejpozději k termínu  
pro předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace je příjemce rovněž 
povinen vrátit převodem na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, 
případnou nepoužitou část dotace a informovat poskytovatele o zaslané vratce. Příjemce 
doloží finanční vypořádání dotace soupisem všech prvotních dokladů prokazujících 
vznik uznatelných výdajů projektu na formuláři Finanční vypořádání dotace, který tvoří 
přílohu této smlouvy. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace také kopiemi všech 
prvotních dokladů prokazujících čerpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, 
paragonů apod.). 

 
II. 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá  

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  
 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na 

uveřejnění dodatku v registru smluv podá poskytovatel. 
 

5. Obě strany se s textem tohoto dodatku seznámily, s jeho obsahem souhlasí a jako projev 
své vůle tento dodatek podepisují. 

 
 



   
 

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. JMK062419/19/OSV schválilo Zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb.,  
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém 33. zasedání konaném  
dne 17.9.2020 usnesením č. 2894/20/Z33. 
 
 
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. JMK062419/19/OSV schválila Rada městské části  
Brno-Komín v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na své 24. schůzi konané dne 22.9.2020 usnesením č. RMČ/2020/24/04. 
 

 

 

 

 V Brně dne 26.10.2020 V Brně dne 6.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. …………………………………………. 
 Jihomoravský kraj Statutární město Brno 
                                                                                               Městská část Brno - Komín 
 (poskytovatel)   (příjemce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


