Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
07343469_SAVIO z.s._RP07-20/009

č. D/2428/2020/KH
(uzavřené 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., č.ú. 1827552/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a

Příjemce dotace:

AGARTA z. s.
Sídlo: Ohrada 1879, 755 01 Vsetín
IČO: 27002438
typ příjemce: PRÁVNICKÁ OSOBA - Spolek
zastupuje: Mgr Jakub Olšák, předseda spolku
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., 197293221/0300
zapsaný: Krajský soud Ostravě, oddíl L, vložka 6776
(dále jen „příjemce“)

I.
Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje
č. D/2428/2020/KH (dále jen "smlouva"). Tímto dodatkem se strany dohodly na změně smlouvy.

II.
Změna smlouvy
2.1 Smluvní strany se dohodly, že se v čl. I. smlouvy Předmět smlouvy mění v bodu 1.1 a nově zní
takto:
1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje (dále
jen „dotace“) do výše 21.600,00 Kč (slovy: dvacetjednatisícšestset korun českých), současně
však maximálně 59,70 % celkových způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu: „Závislost
tady a teď, Hra na hraně“ (dále jen „projekt“), evidovaného pod registračním číslem žádosti o
poskytnutí dotace RP07-20/004, který je blíže popsán v žádosti o poskytnutí dotace.
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2.2 Smluvní strany se dohodly, že se v čl. III. smlouvy Monitorovací indikátory mění v bodu 3.1
a nově zní takto:
3.1 Během realizace projektu se příjemce zavazuje dodržet monitorovací indikátory projektu,
jejichž minimální závazné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce, a to nejpozději k datu
ukončení realizace projektu:
MONITOROVACÍ INDIKÁTORY - VÝSTUPY PROJEKTU

Výstup

měrná jednotka

aktivita

počet aktivit

účastník aktivity

počet účastníků

minimální závazná hodnota
8
122

2.3. Smluvní strany se dohodly, že se v čl. IV. smlouvy Financování projektu mění odst. 4.2
a nově zní takto:
4.2

Předpokládané
celkové
způsobilé
výdaje
projektu
činí
36.180,00 Kč
(slovy:
třicetšesttisícstoosmdesát korun českých). Pokud skutečné celkové způsobilé výdaje projektu
překročí výši předpokládaných celkových způsobilých výdajů uvedenou v předchozí větě, uhradí
příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové způsobilé
výdaje projektu nižší než předpokládané celkové způsobilé výdaje, dojde ke snížení částky
dotace uvedené v čl. I. odst. 1.1 smlouvy tak, aby zůstala zachována procentní hranice
celkových způsobilých výdajů projektu stanovená v čl. I. odst. 1.1. Pro tento případ se příjemce
zavazuje vrátit část dotace, na kterou mu nevznikl dle tohoto ustanovení nárok nejpozději do
11.12.2020.
Dále smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku byla příjemci
v souladu s odst. 4.1. smlouvy vyplacena částka 72 000,00 Kč. S ohledem na změnu ve výši
poskytované dotace ( čl. 1.1. smlouvy ve znění tohoto dodatku), která činí maximálně částku
21.600,00 Kč se příjemce zavazuje vrátit poskytovateli částku 50.400,00 Kč na účet
poskytovatele vedený u České spořitelny, a.s., č. ú. 1827552/0800, a to do 10 dnů od uzavření
tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy č. D/2428/2020/KH zůstávají nezměněna.
3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
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3.3 Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon
o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel odešle v zákonné lhůtě dodatek
k řádnému uveřejnění do registru smluv.
3.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum jednání a číslo usnesení: 19. 10. 2020, usnesení č. 0763/R26/10

Zlín, dne 10.11.2020

Vsetín, dne 21.10.2020

za poskytovatele

za příjemce

Jiří Čunek v.r.

Mgr Jakub Olšák v.r.

hejtman Zlínského kraje

předseda spolku
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