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FOND VYSOČINY

DODATEK C. 1
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

FV02564.0065

I.
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu dodatku pověřen: 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava, 
4050005211/6800

a

Bárta TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
zastoupená:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Radešínská Svratka 28, 592 33 Radešínská Svratka 
29258685
Leošem Bártou, jednatelem

MONETA Money Bank, a.s.
217140813/0600

II.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace 
FV02564.0065 ze dne 27. 11. 2018 (dále jen „smlouva"):

1) V celém textu Přílohy č. 1 Smlouvy se slova „olepovací stroj, olepovačka hran LANGE- 
MASCHINENBAU B 85KF“ ruší a nahrazují slovy „drtič dřevotřísky D150 + vrtací centrum 
Procenter 2000".

2) Příloha č. 1 přílohy č. 1 Smlouvy se ruší bez náhrady.
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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 na jednání Rady Kraje Vysočina dne 2. 7. 2019 usnesením č. 
1192/20/2019/RK.

V Radešínské Svratce dne V Jihlavě dne
1 6. 07. 2013

Za Příjemce 
Leoš Bárta 
jednatel

Bárta TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o. 
592 33^Řadešínskápratka 28 
IČ: 29#8p 0182X229258685

podpis

Za Kraj
Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

podpis

Kraj Vpoci fíii
Zikova !•>, S8ř 33 Jihlav*
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