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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. Strnadová / ODSH 9.5.2018 

^0/ 
Zodpovídá: Příkazcc operac^ Ing. Strnadová / ODSH 9.5.2018 'pU,'(y ' 

Spržvcc rozpočtuj 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 70885184), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 09.05.2018 13:26:03): 

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE - likvidace následků dopravních nehod na pozemních 
komunikacích Kraje Vysočina. 

Rozpočtová skladba: 
Bez rozpočtového krytí 

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). 



Číslo dodatku: 116045 
KUJIP018FM9L 

Dodatek č. 1 

ke „Smlouvě o poskytnutí dotace", ID 115209, uzavřené ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

flmií M<í 

Ě MM 
Kraj Vysočina 
Se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 
IČO: 708 90 749 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Č. účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj") 

a 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
Se sídlem v Jihlavě, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04 
IČO: 70885184 
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno 
Č. účtu: 19-15032881/0710 
(dále jen „Příjemce") 

V souladu se článkem 12, odst. 4 této smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím 
dodatku č. 1: 

Článek I, 

1. V označení smluvní strany „Kraj Vysočina" se mění číslo účtu, kdy text 
„4050005000/6800" se ruší a nahrazuje textem „4050004999/6800". 

2. V článku 8 písm. c) se text „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 115209" ruší a 
nahrazuje textem, který zní: „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002574". 

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné 
vůle vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí 
s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. 



3. Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zákonnou povinnost dle 
§5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Kraj a splnění této povinnosti 
písemně potvrdí příjemci. 

4. Tento Dodatek je zhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení dodatku. 

V Jihlavě 2018 V Jihlavě dne 45S.201? 

MUDr. Ji 
hejtman 
Kraj Vysočina 

plk. Mgr. Jiří Němec 
krajský ředitel 
ČR - Hasičský záchranný sbor Kraje 
Vysočina 

Hasičský záchranný sbor 
Kraje Vysočina 

Ke Skalce 32 
586 04 Jihlava 
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