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DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

ZZ01945.0016 

I. 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava, 
číslo účtu: 4050005211/6800 

a 

Lucie Dostálková, 
Tomáš Dostálek, 
Jana Motlová, r 
Josef Motl, 
Petra Polívková, 
zastoupeni na základě plné moci 
Janem Polívkou, i 
a 
Jan Polívka 
adresa: 
datum narození: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

II. 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace 
ZZ01945.0016 ze dne 30. 5. 2017 (dále jen „smlouva"): 

1) V ČI. I. Smluvní strany se odstavec „Příjemce" ruší a nahrazuje se novým odstavcem 
„Příjemce" ve výše uvedeném znění. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu dodatku s výjimkou 
osobních údajů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
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2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

3) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

4) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno. 

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

6) Tento dodatek byl schválen na jednání Rady Kraje Vysočina dne 6. 6. 2017 usnesením 
č. 1046/20/2017/RK. 

V dne V Jihlavě dne ^ ^ $17 

smluv. 

Kraj Vysočina 
Žižkova 5 7 ,  5 8 7  33 Jihlava 

t f j  _  —  

Lucie 0ostálková !ng. Jana Fischerová, CSc. 
náměstkyně hejtmana 

Tomáš Dostálek 

Jana Motlová Motlová 

O l .  
Josef wlotl Motl 

Petra Polívková 

an Polívka 
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