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DODATEK Č. 1
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

FV02105.0079

I.
Smluvní strany

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

číslo účtu: 4050005211/6800

a

S.D.K. s.r.o.
se sídlem: Třebíčská 1678/60, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO: 04098307
zastoupena: Jiřím Pazderkou, jednatelem 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: FIO banka, a.s.
číslo účtu: 2000858591/2010

1) Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace 
FV02105.0079 ze dne 23. 11. 2017 (dále jen „smlouva"):

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

„1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 
31.3.2019.“

V ČI. 8 písm. d) smlouvy se slova „31. 10. 2018“ ruší a nahrazují slovy „31. 3. 2019“.

V ČI. 8 písm. f) smlouvy se slova „30. 11. 2018“ ruší a nahrazují slovy „30. 4. 2019“.

3)

4)
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5) V bodě 7. Přílohy č. 1 smlouvy se slova „Počátek realizace projektu do konce roku 2017. 
Ukončení projektu bude ovlivněno životností stroje" ruší a nahrazují slovy „Realizaci 
projektu plánujeme uskutečnit v období březen 2019“.

III.
Závěrečná ustanovení

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

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění 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) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek 
této smlouvy.

5) 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.

6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

7) Tento dodatek byl schválen najednání Rady Kraje Vysočina dne 13. 11. 2018 usnesením 
č. 2020/32/2018/RK.

20. 11. 2018
Ve Velkém Meziříčí dne V Jihlavě dne

Za Příjemce 
Jiří Pazderka 
jednatel

Za Kraj
Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

podp
S.D.K. s.r.o. 

Třebíčská 1678/60
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