
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, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
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SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.
se sídlem: Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě,
IČO: 43378480
zastoupen: Karlem Klapačem, 2. místopředsedou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1623636309/0800

(společně též „smluvní strany1') 
uzavírají tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Č. 002508.0001

ČI. 1
Smluvní strany uzavřely dne 11.4. 2018 smlouvu o poskytnutí dotace č. 002508,0001 a dne 
13. 7. 2018 uzavřely dodatek č. 1 ktéto smlouvě (dále jen „smlouva").

Cl. 2
Smluvní strany se dohodly na následujícím:

a) V čl. 7 odst. 1) smlouvy se datum „31. 8. 2018“ nahrazuje datem „30. 9. 2018“.

b) V čl. 8 písm. d) smlouvy se datum „31. 8. 2018“ nahrazuje datem „30. 9. 2018".

c) V čl. 8 písm. f) smlouvy se datum „30. 9. 2018“ nahrazuje datem „31.10. 2018“.

Čl. 3
1) Ostatní ujednání smlouvy, ve znění dodatku č. 1, 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.
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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.

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 
6. 11. 2018 a schváleno usnesením č. 0700/07/2018/ZK.
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V Jihlavě dne Aí\ÍL.á.?M,

lny. Jana Fialová, MBA 
členka rady kraje
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