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DODATEK Č. 1 
 

ke Smlouvě o poskytnutí dotace (ID ZZ01991.0016) 
 

 
 
I. 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
   

 
a  
 
 
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Jaroměřice nad Rokytnou 
se sídlem  Blatnice 30, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
IČO:      70826277 
zastoupen:     Antonínem Špačkem, předsedou 

a Antonínem Velebou, jednatelem 
(dále jen “Příjemce”)     
bankovní spojení:    Česká spořitelna 
číslo účtu:      1523664329/0800 
 
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace (ID ZZ01991.0016) (dále jen „smlouvy“) 
takto: 
 

II. 
 

 
1) Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna v chybně uvedené výši přiznané dotace 

 
2) V článku 5 smlouvy (Dotace) se slova: 

 
„30 150,- Kč (slovy: třicettisícstopadesát korun českých)“ 

 
 ruší a nahrazují slovy: 
 
 „13 025,- Kč (slovy: třinácttisícdvacetpět korun českých)“ 

 
 

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. 

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 rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 14. 11. 2017 usnesením 
č. 2047/36/2017/RK. 

smluv. 
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