KUJIP01F25A5

Kraj Vysocma
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
ID 002781.0001
I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerové, CSc., náměstkyně hejtmana
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

Rozvoj Třebíčská, z. s. p. o.
se sídlem:
Masarykovo náměstí 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč
IČO:
70942790
zastoupené:
Mgr. Pavlem Pacalem,předsedou představenstva
k podpisu dodatku pověřen: Mgr. Pavel Pacal, předseda představenstva
(dále jen “Příjemce")
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-3593490247/0100
II.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne
18. 12. 2018 (dále jen „smlouva"):
1) ČI. 6 smlouvy (Způsob poskytnutí dotace) se ruší a nahrazuje Se novým článkem 6, který zní:

„ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude poskytnuta ve dvou částkách. První částka ve výší 60 000 Kč bude poskytnuta
bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60
kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Druhá částka v maximální výši 60 000 Kč bude poskytnuta bankovním převodem na účet Pří
jemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení
závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude do
ručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy,
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.
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Kraj Vysočina
Závěrečná ustanovení
1)

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

2)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v in
formačním 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 účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

4)

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

5)

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6)

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost
originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

7)

O souhlasu s uzavřením dodatku rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 15.1.2019 usnesením
č. 0032/01/2019/RK.

V Jihlavě dne

V Třebíči dne 5,?. J

Ing. Jana Fischerové, CSc.
náměstkyně hejtmana

Mgr. Pavel Pacal
předseda představenstva
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