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A číslo žádosti: ZAD/2020/oooo73

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z fondu Zábrany
škod České kanceláře pojistitelů na kalendářní rok 2021 ze dne 24. 3. 2021 (dále

Smluvní Strany:

jen „Smlouva“)

1. Česká kancelář pojistitelů
se sídlem:
zapsána:
IČO:
DIČ:
bank. Spojení:
Zastoupena:

Milevska 2095/5, 140 00 Praha 4
u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49763
70099618
02699002538
Citibank Europe plc, org. složka, č. ú. 2029902103/2600
Mgr. Janem Matouškem, výkonným ředitelem

(dále jen „Poskytovate|“),

a

2. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:
Zapsána:
IČO:
DIČ:
bankovní Spojení:
číslo účtu:
zastoupena:

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
Pr 1278 vedená u Krajského Soudu v Brně
62182137
C262182137
Česká spořitelna, a.s.
1400012339/0800
JUDr. Josefem Valentou, ředitelem

(dále jen „Příjemce“)

(oba dále také jen „Smluvní strany“).

Se dohodly na následujícím Znění dodatku č. 1 ke Smlouvě

čı. ı.

1. Článek I. odst. 1 této Smlouvy se nahrazuje následujícím Zněním:

„Předmětem této Smlouvy je poskytnutí finančních prostředků na účely dle § 23a odst. 3
písm. a) Zákona a stanovení podmínek pro jejich poskytnutí v souladu se schválenou
žádostí Příjemce o finanční prostředky Z fondu Zábrany škod (dále jen „Fond") na rok 2021,
které budou použity na pořízení techniky nebo věcných prostředků, jejichž Výčet je uveden
v žádosti Příjemce:

Speciální vozidla ZZS, 1 ks,
Ruční radiostanice, 3 ks,
Vzdělávání a odborná příprava v rámci prevence vzniku dopravních nehod, 1 ks,
Technologické vozidlo, 1ks.“
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čı. ıı.

1. V článku Vll. odst. 6 Se doplňuje následující Znění:

„Příloha č. 3.' Žádost O Změnu smlouvy uzavřené na rok 2021 ze dne 22. 7. 2021. “

čı. ııı.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejich příloh č. 1 a 2., které jsou nedílnou součástí
Smlouvy, Zůstávají nezměněny.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá Ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.

ve Zıfnè dne....'Íť71z.ę..ÄQ%Žm v Praze dne /fľvľü/ý

Zdravo ˇ.' zfiyn služba W
L" . '1-' o , ra'„ ęzo. ťżj. ' I

P ı Jutkovo nábřeží 434
j 780 01 Zırn

JUDr. Josef Valenta M r. a Matoušek
ředitel výk n' ředitel
Zdravotnická Záchranná služba Česka' kˇancelář pojistitelů
Zlínského kraje, příspěvková organizace
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ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

česká kancelář pøjistiıfleıú

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

_i

Zlín 22.7.2021
Číslo jednací: 21/1 707/1 .14/PEN Vyñzuje: lng. Josef Sýkora _

Žádost o změnu smlouvy uzavřené na rok 2021

Dne 24.3.2021 jsme uzavřeli Smlouvu o poskytnutí finančnich prostředků z fondu
zábrany škod České kanceláře pojistitelů na kalendářní rok 2021 na základě naši žádosti
č. ZAD/2020/000073 v celkové hodnotě 3 240 050 Kč, z toho má být použito:
ı 1 889 522 Kč na speciální vozidlo ZZS
o 114 708 Kč na pořízení 3 ks vozidlových radiostanic
o 1 235 820 Kč na realizaci školení řidičů ZZS

Rozhodli jsme se, že plánovanou částku na školení ve výši 1 235 820 Kč použijeme
zčásti na nákup technologického vozidla pro oblast Zlín, Zbytek částky spotřebujeme na
školení. Odhad ceny technologického vozidla je 872 000 Kč, na školení Zbývá 363 820
Kč. Žádám Vás timto o změnu smlouvy ve výše uvedeném rozsahu.

Školení proběhne v menším rozsahu s ohledem na to, že nelze spolehlivě
předpokládat, jak se na podzim 2021 vyvine situace s nákazou COVlD-19. Neni
vyloučena, že může být opět zaveden nouzový stav a setkávání lidi mohou být
v návaznosti na to omezena. V tom případě bychom nemohli plánovaná školení efektivně
a v plném rozsahu realizovat.

Předem děkuji za vyřízení této žádosti.

S pozdravem ŽŇŽdravn'tnlckázáchrann'á služba
Zlínském e

Parouíkovo nábřeží 434
'60 013m

...M-vv“

JUDr. Josef Valenta
ředitel
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