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Dodatek č. 1
ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 048557/17/OŠ

' (dále jen dodatek č. l)
?

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník

Článek I

SMLUVNÍ STRANY

jihomoravský kraj

zastoupený:

sídlo:

lČ:

DIČ:

kontaktní osoby:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

bankovní účet:

je plátce DPH

(dále jen ,,Příjemce")

a
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

$Íd|o: Pražská 6313/38b, 642 00 Brno-Bosonohy

. zastoupená: Ing. Josefem Hyprem, ředitelem školy
lČ: 00173843

bankovní spojeni:

bankovní účet:

je plátce DPH a nemá zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám Projektu

(dále jen ,,Partner")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství
s finančním příspěvkem:
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Článek ll 'l

1. Smluvní strany uzavřely dne 3, 11. 2017 smlouvu o partnerství s finančním
přÍs#vkem, která byla schválena Radou jihomoravského kraje dne 25. 10. 2017
(usnesení č. 2808/17/R37).

2. Smluvní strany se dohodly na nás|edujici změně údajů, práv a povinnosti stanovených
ve smlouvě, a proto uzavírají dodatek č. 1.

3. Popis změn je uveden v článku Ill dodatku č. 1.

Článek III

1. Původní text Přílohy č. 2, strana 15:

Realizací výše uvedených aktivit se Partner zavazuje naplnit následující
monitorovací indikátory:

50810 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí 30

51017 Počet uspořádaných jednorázových akcí 3

52510 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi
uplatňu// nově získané poznatky 45

54000 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzděláváni 52

54901 Počet regionálních systémů - 1

60000 celkový počet účastníků 45

se vypouští a nahrazuje se novým textem, který zní:

Realizací výše uvedených aktivit se Partner zavazuje naplnit následu/ící
monitorovací indikátory:

50810 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí 42

51017 Počet uspořádaných jednorázových akcí 3

52510 Počet pracovníků ve vzděláváni, kteří v praxi
uplatňuji' nově získané poznatky 45

54000 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdě/ávárä 52

54901 Počet regionálních systémů 1

60000 celkový počet účastníků 52
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Článek IV

Závěrečná ustanoveni

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
E

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž dvě
vyhotoveni obdrží Příjemce a jedno vyhotoveni Partner.

3. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně
přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek ani pod
nátlakem. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 svým podpisem.

4. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanoveni § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřIzení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1. rozhodla
Rada jihomoravského kraje svým usnesením č. 3566/18/R ze dne 29.1.2018.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejněni 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 právních předpisů.
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Střední škola stavebních řemesel

Brno-Bosonohy, příspěvková organizace ,

(Partner)

jihomotavský kraj
Žerotínovo nám. 3

601 82 Brno
-59-

Slředdišk0ksigyehnÍ{h řmsel
F,ažská38b
642 00 Bmo-BDsoRohy ®
IČ: 00173843
DIČ: CZÔ0173843
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