
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KR VISKY ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

KUf1SP00U4I?4

k příkazní smlouvě na zabezpečení odborných služeb pro Moravskoslezský
v rámci přípravy programového období Evropské unie 2021-2027

ev. číslo 06580/2017/KR

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Janem Krkoškou, náměstkem hejtmana kraje
70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

(dále jen „příkazce")

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy (udělování pokynů, uplatňování sankcí,
vad apod.):

zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

2. BeePartner a.s.
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v obchodním
vložka 10621

(dále jen „příkazník")

nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
Ing. Davidem Sventkem, MBA, statutárním ředitelem
03589277
CZ03589277
Komerční banka, a.s.
107-8970230217/0100

rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2017 přřkazní smlouvu na zabezpečení odborných
služeb pro Moravskoslezský kraj v rámci přípravy programového období Evropské unie
2021-2027, ev. č. 06580/2017/KŘ (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je poskytování
komplexních služeb souvisejících s prosazováním a vyjednáváním zájmů Moravskoslezského
kraje v rámci přípravy programového období Evropské unie 2021-2027 jak na národní, tak
na evropské úrovni. Základním účelem služeb je zabezpečit prosazování specifických potřeb
a zájmů Moravskoslezského kraje v příslušných orgánech a institucích národní a evropské
úrovně s cílem vyjednat podmínky pro vytvoření nového operačního programu
pro Moravskoslezský kraj.

2. Z důvodu zapojení kraje do Platformy pro uhelné regiony procházející přeměnou, zřízené
Evropskou komisí na konci roku 2017 s cílem pomoci regionům s hospodářskými
a společenskými problémy souvisejícími s útlumem těžby uhlí, vyvstala potřeba úpravy
smlouvy. V souvislosti se vznikem nové Platformy je třeba reagovat na možnost realokování

Ď.



části nevyčerpaných prostředků stávajících evropských operačních programů či jejich změny 
a také na možné získání národních prostředků či jiného zvýhodnění ve prospěch uhelných 
regionů. 

IXZ. 
Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1. V či. III odst. 1 smlouvy se před text „(dále jen „odborné služby")" doplňuje text „a dále je 
předmětem smlouvy vyjednávání cílených výzev či obdobných forem zvýhodnění pro 
Moravskoslezský kraj v souvislosti sjeho zapojením do Platformy pro uhelné regiony 
procházející přeměnou, zřízené Evropskou komisí v listopadu 2017". 

2. V či. III odst. 3 se vkládá nové písmeno g) tohoto znění: 

„Služby odborného poradce spojené se zapojením kraje do Platformy pro uhelné regiony 
procházející přeměnou na národní i evropské úrovni s cílem vyjednat cílené výzvy a další 
formy zvýhodnění ve prospěch příkazce, v rozsahu: 

• projednávání přípravy a vyhlašování cílených výzev ve prospěch regionu 
s jednotlivými řídícími orgány a vyjednávání nových výzev či bonifikací ve prospěch 
uhelných regionů; 

• předkládání zpráv, sdílení informací a kooperace se zástupci Moravskoslezského 
kraje (předložení min. 2 monitorovacích zpráv o postupu ve vyjednávání; 

* konzultace a slaďování postupů s relevantními partnery v regionu (Úřad zmocněnce 
vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, zástupci regionu 
Severozápad)" 

3. V či. III odst. 4 písm. a) smlouvy se před text „a se zohledněním výstupů" vkládá text 
„včetně vyhodnocení nových rozvojových a finančních možností pro region plynoucí 
ze zařazení Moravskoslezského kraje do Platformy pro uhelné regiony procházející 
přeměnou". 

4. V či. III odst. 4 písm. a) se za poslední odrážku vkládá tento text: 

• „Zhotovit analýzu disponibilních prostředků relevantních operačních programů 
(zejména OP PIK, IROP, OP ŽP, OP Z, OP WV) včetně zmapování výkonnostní 
rezervy s cílem získat prostředky ve prospěch uhelných regionů. 

» Předložit monitorovací zprávy o postupu ve vyjednávání cílených výzev či obdobných 
forem zvýhodnění pro Moravskoslezský kraj s ohledem na jeho zapojení do 
Platformy ro uhelné regiony procházející přeměnou (min. 5, celkově za obě fáze 7). 

• Předložit důvodové zprávy pro vyhlášení výzev (min. 5) a návrhy cílených výzev 
(min. 5) v souvislosti s novými možnostmi, které pro kraj představuje Platforma 
pro uhelné regiony procházející přeměnou. 

« Doporučit iniciaci projektů v regionu s vazbou na čerpání prostředků určené 
uhelným regionům." 

5. ČI. III odst. 4 písm. b) se nahrazuje takto: 

„Účastnit se relevantních jednání týkajících se programového období Evropské unie 
2021 - 2027 a jednání týkající se Platformy pro uhelné regiony procházející přeměnou 
na národní a evropské úrovni." 



6. Cl. V odst. 1 se nahrazuje takto: 

„ 1 . Odměna za odborné služby je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

odměna bez DPH 1.940.000 Kč 

DPH 407.400 Kč 

odměna celkem včetně DPH 2.347,400 Kč 

z toho: 

a) odměna za 1. fázi: 

bez DPH 1.090.000 Kč 

DPH 228.900 Kč 

odměna za 1. fázi včetně DPH 1.318.900 Kč 

b) odměna za 2. fázi: 

bez DPH 850.000 Kč 

DPH 178.500 Kč 

odměna za 2. fázi včetně DPH 1.028.500 Kč 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno jeho 
vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, 
nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
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 (dále jen 
„zákon o registru smluv"). 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru 
smluv provede Moravskoslezský kraj. 

6. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními 
předpisy. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem 
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným 
účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj 
při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace 
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 
Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

3. 



K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením
č. 40/3600 ze dne 12. 6. 2018.

V &. dne 10 .07.2011
1/

vteííft dne

za pnkazce
Jan Krkoška

náměstek hejtmana kraje
Ing. David Sventek,faBA

statutární ředitel


