
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 7.5.2019

(ID 002825. 0002)

Cl. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žížkova 57, 587 33 Jihlava 

70890749IČO:
zastoupený:zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka Rady Kraje Vysočina 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050004999/6800

a

Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Třída legií 382, příspěvková organizace
se sídlem: 
IČO:
zastoupena:

třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov 
71235701
Bc. Liborem Fišarem, ředitelem

(dále jen “Příjemce”)

bankovní spojení a číslo účtu města Pelhřimov - zřizovatele: 35-1942180257/0100, Komerční 
banka, a.s. (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu 
Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-1942180257/0100

ČI. 2
Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o poskytnutí dotace za účelem realizace soutěží a 
přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2019, ID 
002825.0002 ze dne 7. 5. 2019 (dále jen „smlouva") se mění takto:

1. Bankovní spojení a číslo účtu Příjemce uvedené v ČI. 1 smlouvy, na které se Kraj 
zavazuje vyplatit dotaci Příjemci, se nahrazuje takto:
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bankovní spojení a číslo účtu města Pelhřimov - zřizovatele: 622101359/0800, Česká 
spořitelna, a.s. (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k 
rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

ČI. 3
Závěrečná ujednání

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

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Vztahy tímto dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku a smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek tohoto 
dodatku

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) O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 11.6. 2019 usnesením 
č. 1033/19/2019/RK.

V Jihlavě dne 0 1, 07. 2019

I ilová, MBA
členka Rady Kraje Vysočina
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