Příloha č. 2
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Smlouva č. ……………
Smluvní strany:
1. Jihomoravský kraj
zastoupený:
sídlo:
IČ:
DIČ:
kontaktní osoba/y:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
účet:
je plátce DPH

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
70888337
CZ70888337

Komerční banka, a.s.
35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky)

(dále také „poskytovatel“)
a
2. Žadatel (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
údaj o zápisu v OR nebo jiné evidenci:
zastoupený:
sídlo/místo podnikání:
adresa pro doručování:
IČ:
DIČ:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
č.ú.:
je/není plátce DPH
(dále jen „příjemce“)
Smluvní strany uzavřely dne …………… Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora činnosti destinačních organizací
v turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 2021 a 2022“ (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) za účelem
sjednání povinnosti příjemce předložit platný certifikát Kategorizace organizací destinačního
managementu v kategorii oblastní organizace destinačního managementu vydaný Českou
centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, nejpozději do 30.06.2022, z důvodu, že
rozhodnutí o certifikaci příjemce jako oblastní organizace destinačního managementu
pro turistickou oblast Jihomoravského kraje Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.
s platností od 01.01.2022 již nevydává.
Článek II.
Text čl. III odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:
První splátka ve výši 50% celkové dotace bude poskytnuta do 30 dnů od uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, nejpozději do 20.12.2021. Druhá splátka
ve výši zbylých 50 % schválené dotace bude poskytnuta pouze v případě předložení platného
certifikátu Kategorizace DMO v kategorii oblastní organizace destinačního managementu
vydaného Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism (dále jen „certifikát DMO“),
s platností od 01.01.2022, nejpozději do 30.06.2022, a bude vyplacena nejpozději do 30 dnů od
doložení certifikátu.
Text čl. IV odst. 14 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:
Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31.10.2022 finanční vypořádání
dotace jako součást závěrečné zprávy. V tomto termínu musí být závěrečná zpráva a finanční
vypořádání dotace doručeny poskytovateli, nepostačuje předání k poštovnímu doručení.
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže
následující pracovní den. Příjemce je povinen prokázat v rámci finančního vypořádání dotace
veškeré uznatelné výdaje projektu, a to i v případě, že nebyly hrazeny z dotace nebo byly
hrazeny z dotace jen částečně (tj. výdaje byly hrazeny z vlastních nebo jiných zdrojů příjemce).
Nejpozději k termínu pro předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace je
příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této
smlouvy, případnou nepoužitou část dotace a informovat poskytovatele o zaslané vratce.
Příjemce doloží finanční vypořádání dotace soupisem všech prvotních dokladů prokazujících
vznik uznatelných výdajů činnosti na formuláři Finanční vypořádání dotace, který tvoří přílohu
této smlouvy. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace také kopiemi všech prvotních
dokladů prokazujících čerpání dotace i použití vlastních finančních zdrojů (zejména faktur,
dodacích listů, smluv, paragonů apod.).

Článek III.
1. S výjimkou změny uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 1 zůstávají ostatní ustanovení
smlouvy nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti
zveřejněním v registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh
na uveřejnění dodatku v registru smluv podá poskytovatel.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
O uzavření Dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 36
písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na svém ………. zasedání konaném dne …………………… usnesením č.
……… .

V Brně dne ………………..

V ………………… dne ………………..

……………………………………
Jihomoravský kraj
(poskytovatel)

……. ………………………………………….
(příjemce)

