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Evropská unie
Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Operační program potravinové a materiální pomoci

Dodatek č. 1

ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_21_011 ze dne 
10. 8. 2021.

ID 003038.40

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
bankovní spojení: číslo účtu: 217812923/0300
(dále jen „Příjemce“)
na straně jedné

a

Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad
Sázavou
se sídlem: Vratislavovo náměstí 124, 59231 Nové Město na Moravě
zastoupená: 
IČ:

Mgr. Otto Ondráčkem 
70284725

bankovní spojení: 27-1299440207/0100
(dále jen “Partner”) 

na straně druhé

Jako smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2021 ve smyslu § 1746 odstavce 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o partnerství 
s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_01 1. Obě smluvní strany se v souladu s ČL 
IX., odst. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011 
dohodly na změně jejího obsahu uzavřením dodatku v tomto znění: :

Článek I.
1. V čl. I. Smluvní strany u „Příjemce“ bankovní spojení nově zní „217812923/0300“.

Článek II.
2. Včl. II. odst. 3. výše uvedené Smlouvy se ruší text „Datum ukončení realizace 

věcných aktivit projektu nejpozději do 30. 06. 2022“ a nahrazuje textem „Datum 
ukončení realizace věcných aktivit projektu nejpozději do 30. 06. 2023“.

Článek III.
1. Včl. III. odst 1 výše uvedené smlouvy se v odrážce „Klíčová aktivita č. 01 - 

Potravinová pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních školního stravování 
(trvání aktivity od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022)“ nahrazuje textem „Klíčová aktivita č. 01 -
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Potravinová pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních školního stravování 
(trvání aktivity od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023)“.

2. V čl. Ill odst. 1 se v odrážce „Klíčová aktivita č. 02 - Řízení projektu (trvání aktivity od 
1. 9. 2021 do 31. 7. 2022“ nahrazuje textem „Klíčová aktivita č. 02 - Řízení projektu 
(trvání aktivity od 1.9. 2021 do 31.7. 2023)“.

3. V ČL III. odst. 2 výše uvedené smlouvy se v odrážce „Celkový počet osob, které 
dostávají potravinovou pomoc“ číslice „19“ nahrazuje číslicí „20“.

4. V čl. III. odst. 2 výše uvedené smlouvy se v odrážce „Počet vydaných jídel“ 
číslice „3724“ nahrazuje číslicí „4200“.

5. V čl. III. výše uvedené Smlouvy se v odst. 3. druhá odrážka nově zní „cílovou skupinu 
ověří místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce v období květen - srpen 
2021, leden 2022 a červen - září 2022. Úřad práce rovněž informuje zákonné 
zástupce o povinnostech spojených se zařazením dítěte do projektu“.

Článek IV.
1. V čl. V. odst. 2. Smlouvy se text v druhé větě začínající slovy „Celkový finanční podíl 

Partnera na projektu činí: 109 897,20 Kč“ ruší a nahrazuje se textem tohoto znění: 
„Celkový finanční podíl Partnera na projektu činí: 217 962,15 Kč“.

2. Čl. V odst. 9 Smlouvy nově zní: „Příjemce je povinen poskytnout Partnerovi na 
základě Rozhodnutí zálohu. Záloha bude hrazena v poměru a výši, která bude 
odpovídat finančním prostředkům skutečně vyplaceným Kraji Vysočina v souladu s 
údaji uvedenými v Příloze č. 1 této smlouvy nejpozději do 20 pracovních dnů od 
připsání dotace na svůj účet. Partner je povinen využívat této zálohy výhradně k 
úhradě svých nákladů včetně plateb svým dodavatelům pro realizaci projektu.“

Článek V.
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce, 
jedno vyhotovení partner a jedno vyhotovení bude poskytnuto poskytovateli dotace.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku smlouvy, že byl sepsán dle 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
5. Partner výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6. Tento dodatek schválila Rada Kraje Vysočina dne 3. 5. 2022 usnesením 
č. 0767/15/2022/RK.

V Novém Městě na Moravě dne.. V Jihlavě
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