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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2016 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

Schváleno: ZK Datum: 13.9.2016 Č.usnesení: 0390/05/2016/ZK 0390/05/2016/ZK 

Dokument uložen u: odbor sekretariátu hejtmana 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Město Náměšť nad Oslavou 

Smluvní částka: 1) 22097.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 30.9.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OSH/J. Pokorný 21. 9.2016 ; <• i t-i; 
Projednáno s: 

Právní kontrola: OSH/V. Říhová 21. 9.2016 ^ / 
/dl : . 

Předkládá: OSH/J. Pokorný 21. 9. 2016 lít v 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) y 
Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/I. Šteklová 21. 9. 2016 cĴ ) Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/R. Paulíková // • 9.2016 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 289965), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: pokorný.j, datum ověření: 20.09.2016 10:29:53): 

Poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2016 

Rozpočtová skladba: 
Částka,s DPH: 22097.00, Datum Od: 14.9.2016, Datum do: 30.11.2016, Perioda:, ODPA: 5311, ORJ: 1500, ORG: 
4098 POL: 6341 UZ: 

1) Pbužije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. ^ 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 

(dále jen „Kraj") 

a 

Město Náměšť nad Oslavou 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 67571 Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104 
IČO: 00289965 
zastoupen: Vladimírem Měrkou, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 724711/0100 
(dále jen „Příjemce") 

se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva") takto: 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 

2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova 

„bankovní spojení; Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800"" 

ruší a nahrazují slovy 

„bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800". 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

IV. 

1) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno. 
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DODATEK Č.1 - ^6 

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0010 

I. 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr, Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 



2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s 
touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

4) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

6) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 13. 9. 2016 
usnesením č. 0390/05/2016/ZK. 

smluv. 

V Jihlavě dne 0 5 -10- 2010 
V Náměšti nad Oslavou dne 

MUDr. Jiří Běnoánel 
hejtman kraje ( 

(za Kraj) 

/Vladimír Měrka 
starosta / 

(za Příjemce) 

Km vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 


