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Dodatek č. 1 
ke smlouvě O partnerství S finančním příspěvkem v rámci \ıýZvy Č. 30_21_O1l 

Smluvní strany: 

1. Jihomoravský kraj 
se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje 
IČ: 70888337 
bankovní Spojení: 27-7203250247/0100 
(dále jen „Příjemce")

a 

2. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková 
organizace 

se sídlem: Koperníkova 803/2, 615 OO Brno 
zastoupená: Mgr. Pavlínou Pohlovou 
IČ: 62160095 
bankovní spojení: 211227408/0600 
RED lZO: 600024997 
číslo partnera v projektu: 38 
(dálejen „Partner”) 

uzavırajı' níže uvedeneho dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství S finančním 
příspěvkem (dále také ,,Smlouva“) uzavřené podle § 1746 odst. 2 Zákona Č, 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také dodatek č. 1): 

Článek I. 

1. Smluvní Strany uzavřely dne 18.06.2021 smlouvu O partnerství S finančním příspěvkem v rámci 
výzvy č. 30_21_O11 (dále jen ,,smlouva"). 

2. Smluvní strany se dohodly na uzavřenítohoto Dodatku čr 1, kterým se mění ustanovení čl. II, 

III, IV, V a Vlll Smlouvy a příloha čt 1.
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Článek ll. 

Účelem dodatku je prodloužení realizace projektu, S čímž souvisí i další změny, jako např. změna 
v celkovém počtu osob, které dostávají potravinovou pomoc, Změna v počtu vydanýchjídel, změna 
v celkové částce rozpočtu partnera. 

Článek III. 

Konkrétně se mění tato ustanovení smlouvy: 

a) Text článku Č. ll. 3 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 

„Datum zahájení realizace projektu 01.09.2021 
Datum ukončení realizace věcných aktivit projektu nejpozději do 30.06.2023" 

b) Text článku č. Ill. se ruší a nahrazuje novým textem, který Zní takto: 

„Role partnera v projektu a způsob jeho zapojení 

1. Přehled klíčových aktivit, které má zcela/zčásti vykonávat partner, a popisjeho činnostív rámci 
těchto klíčových aktivit 

I Klíčová aktivita Č. O1 - Potravinová pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních 
školního stravování (trvání aktivity od 1.9.2021 do 30.6.2022 a od 1.9.2022 - nejpozději 
do 30. 6. 2023). 
Partner projektu zajistí nákup potravin, přípravu hotových jídel a jejich poskytování 
formou stravování žákům, kteří navštěvují vzdělánív rámci povinné Školní docházky na 
základní škole čí víceleté gymnázium a dětem, které navštěvují předškolní vzdělání 
V mateřské škole. 

I Klíčová aktivita č.02 - Řízení projektu (trvání aktivity od 1.9.2021 do 31. 7. 2023). 
Partner vykonává část této aktivity spočívající v předávání podkladů a údajů pro 
zpracovánízprávo realizací projektu a poskytovánídalšísoučinnosti při řízení projektu 
příjemci. Koordinátor potravinové pomoci ve formě stravného je ředitel školy, nebo 
jím pověřený Zástupce, který zabezpečí koordinaci projektových aktivit na straně 
partnera projektu a zajistí komunikaci a předávání podkladů příjemci. 

Kontaktní údajeľz 

Jméno, příjmení a titul: Mgr. Pavlína Pohlová 
venefønz z.„nanz 

1 Tato osoba je Zároveň kontaktní osobu, která komunikuje se zákonnými Zástupci.
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2. Přehled indil<átorů, které mají být naplněny partnerem: 
0 Celkový počet osob, které dostávají potravìnovou pomoc

7 

- jde o závazek v počtu podpořených osob (odhad); každá osoba se započítává pouze 
jednou, bez ohledu na to kolikrát podporu obdržela (počet unikátně podpořených 
oSob); 

- odchýlení od závazku je popisováno a zdůvodňováno ve zprávě O realizaci projektu. 
I Počet vydaných jídelz 

2586 

Hodnoty se určí na základě pravidelného Sledování odběru stravného v zapojených 
školách. 

I Fakultativně lze sledovat další indikátory3 

3. Definice cílové skupiny, které bude distribuována potravinová pomoc 
Potravinová pomoc ve formě stravného v rámci projektu je určena cílové skupině: 
0 děti ve věku 34 - 155 let navštěvující školu (Základní nebo mateřskou školu či víceleté 

gymnázium), které se jako společně posuzované Osoby Z hlediska nároku na příspěvek na 
živobytí nacházely v rozhodném obdobív hmotné nouzi 

0 cílovou skupinu overí místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce v období květen 
- Srpen 20216, leden 20227 a červen - září 20223. Úřad práce rovněž informuje zákonné 
zástupce O povinnostech spojených se zařazením dítěte do projektu.“ 

c) Text desáté odrážky čl. IV. 7 se ruší a nahrazuje novým textem, který Znítakto: 

,,řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu vsouladu S platnými 
právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však do konce roku 
2033 (v souladu s ust. § 44 odst. 11 rozpočtových pravidel)," 

Z Odhad Stanovený partnerem. 
3 VÍZ: zněnívýzvy a Pravidel 
°V době potvrzení Úřadem práce mohou být dítěti méně něž 3 roky, pomoc však může začít čerpat až od 
dovršení 3 let věku. 
5 Pokud žák v rámci povinné školní docházky dosáhne v průběhu čerpání pomoci z projektu 16 let, čerpá pomoc 
do skončenídaného školního roku. V případě dětí s celoročním stravováním ve šk. r. 2021/2022 je tedy splněna 
definice cílové skupiny tehdy, pokud jsou 1.9.2021 mladší 16 let, v případě dětí, které jsou ÚP potvrzovány 
v průběhu ledna 2022, musí být dětí mladší 16 let před 1. 2. 2022. V případě dětí Stravovaných ve šk. r. 

2022/2023 pokud jsou 1.9.2022 mladší 16 let. 
5 V případě zapojení pro celoroční stravováníve šk. r. 2021/2022 
7 V případě zapojení pro 2. pololetí šk. roku 2021/2022. 
5 V případě zapojení pro stravováníve šk. r. 2022/2023

3



_ 

` 

ır*‹ı 
j 

Q Q 
vz \\› Fond evropské pomoci nejchudším osobám X 4, nn' Operační program potravinové a materiální pomoci 

d) Text článku V. Z se ruší a nahrazuje novým textem, který Znítakto: 

„Celkový finanční podíl Partnera na projektu činí maximálně: 
98.61435 Kč9 ,, 

e) Text článku V. 6 se ruší a nahrazuje se novým textem, který Zní: 

„Prostředky získané na realizaci činností dle článku Ill. Smlouvy jsou Příjemce i Partner 
oprávněni použít pouze na úhradu nejnutnějších výdajů a současně takových výdajů, kteréjsou 
považovány za způsobilé ve smyslu Pravidel, a které Příjemci nebo Partnerům vznikly V rámci 
projektu. Výdaje budou brány za způsobilé nejdříve od data zahájení realizace projektu a 
nejpozději do dne ukončení věcných aktivit Projektu uvedených v čl. ll, odst. 3 této smlouvy.“ 

f) Na konec článku V. 8 se přidává tento text: 

„Ve školním roce 2022/2023 je příjemce povinen poskytnout Partnerovi zálohu ve výši 
odpovídající rozdílu mezi rozpočtem Partnera Schváleným pro tento školní rok a nevyčerpanou 
částkou rozooćtu Partnera schválenou pro školnírok 2021/2022, a to nejpozději do 30.12.2022. 
Zaloha bude poskytnuta opet pouze v přıpadé, že dojde k ověření způsobilosti dětí ze Strany 
místně prıslušneho kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR." 

g) Za článek V. 9 se přidává nový článek V. 10, který Zní: 

„V případě, že Partner nevyčerpá poskytnutou zálohu ve školním roce 2021/2022 v plné výši, 
a to ani po započtení podpořených osob ověřených Úřadem práce pro školní rok 2022/2023 
je povinen tento rozdíl vrátit Příjemci na základě jeho výZvy.„ 

h) Dosavadní články V. 10 a 11 se nově označujíjako články V. 11 a 12. 

í) Text článku Vlll. 1 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to bud'do dosažení účelu dle článku Il. Smlouvy, nejdéle 
však do doby ukončení realizace Projektu a jeho závěrečného vyúčtování, nebo do vyčerpání 
části dotace připadající na Partnera vypočtené na základě schváleného rozpočtu 
Poskytovatelem v Rozhodnutí O změně rozhodnutí č. 2, a to podle toho, která skutečnost 
nastane dříve. Příjemce je V této Souvislosti povinen bezodkladně seznámit Partnera se zněním 
rozhodnutí Poskytovatelé, zejména se Schváleným rozpočtem projektu." 

Maximální část rozpočtu projektu připadající partnerovi (včetně 5% paušálu na administraci)
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j) Příloha smlouvy č. 1 se ruší a nahrazuje se novou přílohou Č. 1. 

Článek IV. 

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v čl. ||| tohoto dodatku zůstávají ostatní ustanovení a 
přílohy V platnosti. 

2. Dodatek Č. 1 je vytvořen ve třech vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu. Jedno 
vyhotovení obdrží Příjemce, jedno vyhotovení Partner a jedno vyhotovení bude poskytnuto 
Poskytovateli dotace. 

3. Smluvní Strany Svým podpisem stvrzují, že Dodatek Č. 1 byl uzavřen na základě Svobodné vůle, 
nebyl uzavřen V tísni ani pod nátlakem. 

4. Dodatek Č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na 
uveřejnění dodatku v registru smluv podá příjemce. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněnív registru smluv. 

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., O krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
Uzavření tohoto Dodatku Č. 1 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu 
S ustanovením § 59 odst. 3 zákona Č. 129/2000 Sb., O krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, na 64. schůzi konané dne 18.05.2022 usnesením č. 4015/22/R64. 

V dne V Brně dne 

za Partnera za Příjemce 

Mgr. Pavlína Pohlová Mgr. Jan Grolich 
ředitelka hejtman Jihomoravského kraje 

Přílohy: 
1) Příloha č.1 - Finančnítabulka - Podklad pro zapojení školy do projektu
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Podklad pro zapojení školy do projektu 
škola Speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace 

Příloha Č.

Ý Inn. Í Ú 

803/2, 615 00 Brno 

cena la Počet jídel od 
Kategorie Počet dětí _ 1.9.2021 - 

k 4 'edm' " 
28.2.2022 

MS dětl do 6 let včetně 1 

Celkové 
náklady za 
stravné 
1 924,00 Kč 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
2 020,20 Kč 

Režijní 
náklady (5%) 

96,20 Kč 
M deti od 7 let 0,00 Kč 0,00 KČ 0,00 Kč 

0,00 KČ 0,00 Kč 0, 00 Kč Z žáci do 6 let včetně 
ZS žáci od 7 let do 10 let 
včetně 1 1 344,00 KČ 67,20 KČ 1 411,20 Kč 
Z žáci od 7 let do 10 let 

1 102,00 Kč 55,10 KČ 1 157,10 KČ včetně 
Z žáci od 11Iet do 14 let 
včetně 2 3 168,00 KČI 158,40 KČ 3 326,40 Kč 
Z žáci nad 15 let 2 
Počet podpořených žáků 
celkem 

Kategorie Počet dětí 

37 52 

28 48 

29 38 

32 99 
34 100 

C Pocet dnu od Celkove R „_ , ena za , eııjnı 
iednøtku* 1.3.2022 nakladyža náklady (5%) 

3 400,00 Kč 170,00 Kč 3 570,00 Kč 

10 938,00 Kč 546,90 Kč 11 484,90 Kč 

30.6.2022* stravne 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
6 000,75 Kč 

0,00 KČ 0,00 Kč 0,00 KC 
0,00 Kč 

4 032,00 Kč 

4 158,00 Kč 

8 820,00 Kč 

Počet podpořených žáků 
celkem 7

C Kategorie Počet dětí 
ena la 

jednotku* 

MS děti do 6 let včetně 1 45 208 

M děti d0 6121 včetně 1 45 127 5 715,00 Kč 285,75 Kč 
MS deti od 7 let 

0,00 Kč 0,00 Kč 
ZS žáci nd 7 let dn 10 le: 
včetně 1 32 120 3 840,00 Kč 192,00 Kč 
Z žáci od 7 let do 10 let 
včetně 1 33 120 3 980,00 Kč 198,00 Kč 
Z žáci od 11 let do 14 let 
včetně 2 35 120 8 400,00 Kč 420,00 Kč 
Z žáci nad 1512! ' Z 38 120 9 120,00 Kč 455,00 Kč 

R ˇ.. , Celkové Celkové 
ná klady za 
stravné 
9 360,00 Kč 

Počet dnů od 
1.9.2022 - 

30.6.2023* 

9 576,00 Kč 

, 
ezum 

způsobilé naklady (5%) 
výdaje 

468,00 Kč 9 828,00 KČ M deti od 7 let 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Z žáci do 6 let včetně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
ZS žáci od 7 let do 10 let 
včetně 1 32 199 6 368,00 Kč 318,40 Kč 6 686,40 KČ
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Z žacı od 7 let do 10 let 
vcetně 1 33 199 S 587,00 Kč 328,35 Kč 5 895,35 Kč 

ZS zácı od 11 let do 14 let 
vcetne 1 35 199 6 965,00 Kč 348,25 Kč 7 313,25 Kč 

2 žácı nad 15 let 3 38 199 22 686,00 Kč 1 134,30 Kč 23 820,30 Kč 

Pocet podporenych zaku 
celkem 51 948,00 Kč z 597,30 Kč 

CEM“ 1= ‹›f‹›f=“ 92 919.00 -‹č 4 625.95 Kč flfl 614.95 Kč 

* cena za jednotku je u MŠ celodenní stravné na jedno dítě hrazené zákonným zástupcem za den, u ZŠ/víceletých 
gymnáziíje to cena 

pouze oběda hrazené zákonným zástupcem za den, tato jednotková cena nesmí překročit 
flnanční limity na Strávníky die vyhlášky č. 

107/2005 Sb. 
* jedná Se O dny, kdy je poskytováno stravné v uvedeném období 

předdefinovaná pole 
pole určená k vyplnění
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