
 

 
 

 
Partner: 17 

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 

 

 

                                                                                     

 

Smluvní strany: 
 
1. Jihomoravský kraj 
se sídlem:   Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje 
IČ:    70888337 
bankovní spojení: 27-7203250247/0100 
 
(dále jen „příjemce“) 
 
a 
 
2. Základní škola Edvarda Beneše Lysice 
se sídlem:   Zákostelí 360, 679 71 Lysice   
zastoupená:   Mgr. Zdeňkem Burýškem 
IČ:    47884941 
bankovní spojení:  1361862399/0800 
REDIZO:   600106284   
 
(dále jen „partner“) 
 
 
uzavírají níže uvedeného 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 29. 9. 2017 Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem 
v rámci výzvy č. 30_17_007 (dále jen „smlouva“). 

 
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění ustanovení  

čl. III odst. 2 smlouvy, ustanovení čl. V odst. 2 smlouvy a příloha č. 1. 
 
 
 



 

 
 

Článek II. 
 

Účelem dodatku je změna v celkovém počtu osob, které dostávají potravinovou pomoc, a 
s tím související změna v počtu vydaných jídel a celkové částce rozpočtu partnera. 
 

Článek III. 
 
Text článku č. III odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 
 

„Role partnera v projektu a způsob jeho zapojení 
 
2. Přehled indikátorů, které mají být naplněny partnerem: 

• Celkový počet osob, které dostávají potravinovou pomoc 
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- jde o počet osob, který je stanoven na základě údajů partnera bez 
finančního příspěvku Úřadu práce; každá osoba se započítává pouze 
jednou, bez ohledu na to kolikrát podporu obdržela (počet unikátně 
podpořených osob). 

- odchýlení od závazku bude popsáno a zdůvodněno v závěrečné zprávě o 
realizaci projektu. Pokud není závazek naplněný, příjemce za celý projekt 
požádá o podstatnou změnu, tj. snížení cílové hodnoty závazného 
indikátoru SFC 14. V tomto případě nebude vyžadován dodatek k 
partnerské smlouvě.  

 
• Počet vydaných jídel  

579 

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

• Fakultativně lze sledovat další indikátory  
 Viz znění výzvy a Pravidel“ 

 
 
Text článku č. V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 
 

„Financování projektu 
 

2. Blíže definované výdaje určené pro Partnery s finančním příspěvkem na realizaci 
projektu, jsou podrobně rozepsány v žádosti o finanční podporu.  

 Celkový rozpočet projektu:   5.597.193,53 Kč  

 Z toho celkový rozpočet partnera:  16.819,95 Kč“ 
 
   

 



 

 
 

Příloha smlouvy č. 1 – Finanční tabulka se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1 – Finanční 
tabulka. 
 

Článek IV. 
 
1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v čl. III odst. 2 smlouvy, čl. V odst. 2 smlouvy a 

přílohy č. 1 (čl. III tohoto dodatku) zůstávají ostatní ustanovení a přílohy v platnosti. 
 
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý 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 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 

O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 

odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 

své 41. schůzi konané dne 23.11.2017 usnesením č. 3039/17/R41. 

 
 
 
 
V Lysicích dne 23.11.2017   V Brně dne 20.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….…….         ..………………………………..…………… 
 Mgr. Zdeněk Burýšek JUDr. Bohumil Šimek 
 ředitel hejtman Jihomoravského kraje 
 za partnera za příjemce 
 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Finanční tabulka 



Příloha č. 1

Název organizace:

Adresa:

RED IZO:

IČ:

ID datové schránky:

WWW stránky:

Titul:

Jméno:

Příjmení:

E-mail:

Mobil:

Název účtu příjemce:

Název banky: 

Číslo účtu:

Kód banky: 

Číslo účtu dle IBAN: CZ85 0800 0000 0013 6186 2399

Jste plátci DPH? ne

Kategorie Počet dětí
Cena za 

jednotku*

Cena celkem v 

Kč/1den

Počet školních 

dnů od 

1.9.2017 - 

30.6.2018

Celkové 

náklady za 

stravné

Režijní 

náklady (5%)

Celkové 

způsobilé 

výdaje

MŠ děti do 6 let včetně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
MŠ deti od 7 let 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ZŠ žáci do 6 let včetně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ZŠ žáci od 7 let do 10 let 

včetně 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ZŠ žáci od 11 let do 14 let 

včetně 2 27 54,00 Kč 193 10 422,00 Kč 521,10 Kč 10 943,10 Kč
ZŠ žáci nad 15 let 1 29 29,00 Kč 193 5 597,00 Kč 279,85 Kč 5 876,85 Kč
Počet podpořených žáků 

celkem 3 16 019,00 Kč 800,95 Kč 16 819,95 Kč

 
předefinovaná pole
pole určená k vyplnění
volitelná pole

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

pouze oběda hrazená zákonným zástupcem za den, tato jednotková cena nesmí překročit finanční limity na strávníky dle vyhlášky č. 

107/2005 Sb.

Hlavní kontaktní osoba projektu (*volitelné)

Identifikace bankovního účtu

Mgr.

Statutární zástupce

Burýšek

Zdeněk

Základní škola Edvarda Beneše Lysice

Česká spořitelna, a.s.

1361862399/0800

800

Poklad pro zapojení školy do projektu   

Základní škola Edvarda Beneše Lysice

Zákostelí 360, 679 71 Lysice 

47884941

dah2fc6

600106284

www.zs.lysice.cz


