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Zodpovídá: Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 29253136), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NÁLEŽEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: stastna, datum ověření: 12.12.2017 10:02:54): 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 20.6.2017 (ID dotace FV01977.0018) 

Změna termínu realizace projektu - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0018, 
projekt "Nové webové stránky ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem". 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košiíce 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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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

ze dne 20. 6. 2017 

(FV01977.0018) 

I. 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 

a 

Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace 
se sídlem: Nádražní 1300, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 
IČO: 29253136 
zastoupena: Miladou Krásenskou, ředitelkou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení a číslo účtu obce (Město Bystřice nad Pernštejnem) - zřizovatele: Komerční 
banka, 9005-723751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace 
k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o poskytnutí dotace FV01977.0018 ze dne 
20. 6. 2017 (dále jen „Smlouva") mění takto: 

1) ČI. 7. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým ČI. 7. odst. 1, který zní: 

„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději 
do 30. 6. 2018." 

2) ČI. 8. písmena d) smlouvy se slova „30. 11. 2017" ruší a nahrazují slovy „30. 6. 2018". 

3) ČI. 8. písmena f) smlouvy se slova „31. 12. 2017" ruší a nahrazují slovy „31. 7. 2018". 

III. 
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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 jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

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

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

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu dodatku včetně podpisů. 

6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

7) O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 5. 12. 2017 usnesením 
č. 2188/39/2017/RK. 

V Bystřici nad Pernštejnem dne V Jihlavě dne 

Mgr. Milada Krásenská 
ředitelka 

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana 

59' 
Kraj VySOCinO 
Žižkova 5 7, 587 33 Jihlava 
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