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Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
č. 2022/02999/OŠM/DSM 

 
 
Olomoucký kraj 
Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 

IČO: 60609460 

DIČ: CZ60609460 

Zastoupený: RNDr. Alešem Jakubcem, Ph.D., uvolněným členem Rady 
Olomouckého kraje, na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje  
č. UZ/1/7/2020 ze dne 30. 10. 2020  

Bankovní spojení: č. ú. 27-4228320287/0100 

(dále také jako „poskytovatel“) 
 

a 

 

Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace 

Sídlo: Olympijská 4228/4, 796 01 Prostějov 

IČO: 00840173 

Zastoupená: Bc. Janem Zatloukalem, ředitelem 

Bankovní spojení: č. ú. 16139701/0100 

(dále také jako „příjemce“) 

 
uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 3. 8. 2022: 
 
 
 

I. 

Dne 3. 8. 2022 uzavřel poskytovatel s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace  
č. 2022/02999/OŠM/DSM, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu Olomouckého kraje 2022 v oblasti školství za účelem zajištění organizace 
soutěží a přehlídek na úrovni okresních a krajských kol, které navazují na vzdělávací 
oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání v souladu 
s vyhláškou č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a 
přehlídek v zájmovém vzdělávání, v rámci projektu Realizace okresních a krajských 
kol soutěží a přehlídek v Olomouckém kraji, v souladu s výzvou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání 2022“, č.j. MSMT-3611/2021-2, a rozhodnutím Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy č. 0020/9/SOU/2022, č.j. MSMT-207/2022 (dále jen 
„Smlouva“). 
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II. 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto: 
Čl. II. odst. 5 nově zní: „Příjemce je povinen vést evidenci státní dotace pod znakem 
UZ 33 166 a evidenci krajské dotace pod znakem UZ 401 ve svém účetnictví 
odděleně. Jednotlivé doklady prokazující využití státní dotace a krajské dotace musí 
být prokazatelně označeny, s tím, že na jednotlivých dokladech musí být vyznačeno, 
jaká poměrná částka odpovídající 90 % finančního plnění připadá na státní dotaci a 
jaká poměrná částka odpovídající 10 % finančního plnění připadá na krajskou 
dotaci.“  
Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změn. 
 

Čl. III. odst. 6 nově zní: „V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit 
dotaci, resp. Její část, vrátí příjemce dotaci, resp. její část na účet poskytovatele  
č. 27-4228120277/0100. Finanční prostředky státní dotace je příjemce povinen vrátit 
pod znakem UZ 33 166, finanční prostředky krajské dotace je příjemce povinen vrátit 
pod znakem UZ 401. Případný odvod či penále se hradí na účet poskytovatele  
č. 27-4228320287/0100. Za den vrácení nevyčerpané dotace, resp. její části se pro 
účely této smlouvy považuje den připsání finančních prostředků ve prospěch účtu 
poskytovatele.“ 
Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změn. 
 
 
 

III. 

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého 
kraje č. UZ/11/56/2022 ze dne 26. 9. 2022. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel. 
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V Olomouci dne ....................... V ................................ dne ...................... 

Za poskytovatele: 
 

Za příjemce: 

……………………………… 
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. 

uvolněný člen Rady Olomouckého kraje 
 

 

……………………………… 
Bc. Jan Zatloukal 

ředitel 

 


