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Smluvní částka: 1) 0.00

Odpovědný odbor: 2) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Podpis zajistit do: 31.10.2018

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: OKPPCR/P.Stejskal 13.9.2018

Projednáno s:

Právní kontrola: OddPKŽU/M.Magrot 13.9.2018

Předkládá: OKPPCR/P.Stejskal 13.9.2018

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OKPPCR/L.Seidl 13.9.2018 ' I

Příkazce operace: OKPPCR/L.Seid! 13.9.2018

Správce rozpočtu: OE/R.Tesařová 13.9.2018

Poznámka:
Subjekt (IČO: 00286192), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od, 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: stejskal, datum ověření: 13.09.2018 08:27:47):

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0025 (ID:116443 ze dne 20. 6. 2018) - prodloužení termínu 
realizace projektu

Rozpočtová skladba:

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 níž 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).



KUJIP015NJAK

FOND VYSOČINY
DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
FV02430.0025

I.
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005211/6800
(dále jen “Kraj”)

Městys Luka nad Jihlavou
se sídlem:
IČO:
zastoupen: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen “Příjemce”)

1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou 
00286192
Viktorem Wolflem, starostou městyse 
Česká národní banka 
94-2611681/0710

II.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace 
FV02430.0025 ze dne 20. 6. 2018 (dále jen „smlouva"):

1) V ČI. 7 smlouvy (Podmínky použití dotace) se odstavec 1 ruší a nahrazuje novým 
odstavcem 1, který zní:

„1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nej později do 30. 9. 2019.“.

2) V ČI. 8 smlouvy (Základní povinnosti Příjemce) se písmeno f) ruší a nahrazuje novým 
písmenem f), které zní:
,,f) doručit Kraji do 31.10.2019 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.fondvvsociny.cz. která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizovaného projektu,
- fotodokumentaci zrealizovaného projektu (min. 4x situační foto),
- informaci o realizované publicitě („printscreen" zprávy zwebu obce nebo kopie otištěné 
zprávy z obecního zpravodaje o realizovaném a Krajem podpořeném projektu),
- finanční vyúčtování projektu,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu 
dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“.
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III.
Závěrečná ustanovení

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

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

3) 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.

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

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 vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost 
originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

7) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. 9. 2018 
usnesením č. 0626/05/2018/ZK.

. n -u- 2018 16- 10. 2018
V Lukách nad Jihlavou dne ....?................. V Jihlavě dne......................
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Výpis z usnesení Rady měsíyse Luka nad Jihlavou
ze dne 4.10.2018

490/2018/RM: RM projednala a schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
FV02430.0025 mezi Krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou.

©
MES.TYS LUKA NAD JIHLAVOU 
1. máje 76. 533 22 Luka nad Jihlavou 

IČ:00286192. DIČ: CZ00286192

Ing. Lenka Procházková 
asistentka starosty


