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Název dokumentu: Dodatek č,1 smlouvy o poskytnutí dotace - ID 001813.0001 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, MBA 

Schváleno: zastupitelstv Datum: 28.3.2017 Č.usnesení: 0139/02/2017/ZK 

Dokument uložen u: em Kraje OririPK7i'i 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. 

Smluvní částka: 1) 3000000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 12.4.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/M. Kastner 30.3.2017 

Projednáno s: OŠMS/K. Ubr k- V - ÍP'Í- i/ 
Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Prokešová ¥, f-

Předkládá: OŠMS/M. Kastner 30.3.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 
C- S- lo ť , 

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr 4 - *7. ? ¥~ 

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová 6 -4. /<?!% / )  /? / )  
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 43378480), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: kastner, datum ověření: 30.03.2017 10:34:39): 

Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace - ID 001813.0001 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 3000000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: , ODPA: , ORJ: ORG: POL: UZ: 

1) Použije 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). 
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Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr, Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, radní kraje 
(dále jen "Kraj") , . . i 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava fojj n fy/) 0 , (F U Ty //!($ 
číslo účtu: 4050004999/6800 - , , . 

ů • i, 

SPORTOVNÍ KLUB NOVE MĚSTO NA MORAVĚ z.s. 
se sídlem: Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě, 
IČO: 43378480 
zastoupen: Mgr. Jiřím Hamzou, předsedou 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1623636309/0800 
(dále jen "Příjemce") 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Č. 001813.0001 

Cl. 1 
Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2016 smlouvu o poskytnutí dotace č. 001813.0001 (dále 
jen „smlouva"). 

ČI. 2 
Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

a) V čl. 7 odst. 1) smlouvy se datum „25. 12. 2016" nahrazuje datem „14.1. 2017". 

b) V čl. 8 písm. d) smlouvy se datum „25. 12. 2016" nahrazuje datem „14.1. 2017". 

c) V čl. 8 písm. f) smlouvy se datum „13. 3. 2017" nahrazuje datem „20. 4. 2017". 

Čl. 3 
1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny. 

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

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

4) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku. 
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5) Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí, že byl sepsán podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

6) Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 
28. 3. 2017 a schváleno usnesením č. 0139/02/2017/ZK. 

V Novém Městě na Moravě dne v Jihlavě dne 

9 

- <p 

Mgr. Jiří Hamza 
j ppédseda SK Nové Město na Moravě 

Ing, Jana Fialová, MBA 
členka rady kraje 

SPORTOVNÍ KLUB 
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

VLACHOVICKÁ I20Q ^ 
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 
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