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ag. č. 039437/16/OŽP/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje uzavřené dne 23.09.2016

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj
zastoupen: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ:
kontaktní osoba:

tel.:
fax:
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Zastoupený: Bc. Martinem Hrubým, předsedou
sídlo: Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
č.ú.:

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Čl. I.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (ag. č. 039437/16/OŽP)
uzavřená dne 23.09.2016 mezi poskytovatelem a příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne
02.11.2017, ag. č. 039437/16/OŽP/1, se mění takto:

1. Čl. IV. odst. 1 nově zní:
„Příjemce je oprávněn čerpat Dotaci k realizaci Akce nejpozději do 30.09.2018. Čerpáním
Dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů hrazených z dotace a vzniklých při realizaci
Akce převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve
prospěch jiné osoby poskytující dodávky, služby, či stavební práce. Uznatelnými výdaji se
rozumí při souběhu Dotace s jinou podporou výdaje uznatelné dle poskytovatele této
jiné podpory (je-li takových poskytovatelů více, jsou uznatelné výdaje definovány tím
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poskytovatelem, který na Akci poskytl vyšší částku; v případě projektů financovaných v 
rámci Operačního programu Životní prostředí jsou rozhodující „Celkové způsobilé veřejné 
výdaje“ akce), v ostatních případech se uznatelnými výdaji rozumí uznatelné výdaje 
stanovené Dotačním programem (pokud vznikne příjemci po datu uvedeném v odst. 9 
tohoto článku ve vztahu k uznatelným výdajům Akce nárok na uplatnění odpočtu DPH na 
vstupu po ukončení Akce, je povinen do 30 dnů od data registrace plátce DPH předložit 
poskytovateli novou závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace a uvést všechny 
uznatelné výdaje Akce bez daně z přidané hodnoty (DPH není pro příjemce uznatelným 
výdajem) a v téže lhůtě vrátit na účet poskytovatele částku, o kterou při takto nově 
provedeném vypořádání bude překročena částka specifikovaná v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy).“ 
 

Čl.II 
                              

1. Všechna ustanovení této smlouvy, která se dodatkem nemění, platí v původním znění i 
nadále. 

 
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje je 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení 
je určeno pro příjemce a jedno vyhotovení je určeno pro poskytovatele. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 prostudovaly, jeho obsahu beze zbytku 

porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. 
 

4. Dodatek podléhá uveřejnění 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).  Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku ke 
smlouvě v registru smluv podá poskytovatel, který příjemci vhodným způsobem sdělí 
informaci o uveřejnění této smlouvy. 

 
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
Doložka podle § 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje byl 
schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na jeho 11. zasedání konaném dne 
14.12.2017. usnesením č. 885/17/Z11 
 
 
V Brně dne 15.12.2017     v Brně 20.12.2017 
 
 
………………………………………….                          ……………………………………………….. 
    za poskytovatele                         za příjemce 
   Jihomoravský kraj    


