
DODATEK Č. 1
: a ’ ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 18. 2. 2020 (dále jen „Smlouva")

ID 002902.0036

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava * - A W o
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
o. ú.: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj")

a

Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR
se sídlem: Březník 238, 675 74 Březník 
IČO: 60418770
zastoupen: Ivanem Rybníčkem, předsedou pobočného spolku 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 152672199/0300 
(dále jen „Příjemce”)

ČI. 1

Účelem tohoto dodatku je úprava ustanovení týkající se prodloužení termínu realizace akce 
a předložení závěrečné zprávy.

ČI. 2

A. V ČI. 7 Smlouvy se odstavec 1 ruší a nahrazuje novým odstavcem 1, který zní: 

„1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. července 2020. “

B. V ČI. 8 Smlouvy se písmeno f) ruší a nahrazuje novým písmenem f), které zní:

,,f) doručit Kraji do 30. září 2020 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy, “

ČI. 3

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Čl. 4

1) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
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3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 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.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Žádost o změnu termínu ze dne 
9. 6. 2020.

6) O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 6. 2020 usnesením č. 
1156/20/2020/RK.

V Březníku dne: Z'h i* a>2x) V Jihlavě dne: " 1 • íj

za Příjemce

předseua pooočného spolku
Ivan

Kraj VySiiumi
5/. =35/ i unl^i
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Mgr. Ondřej Rázl 
oddělení vnějších vztahů 
Krajský úřaed Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava

V Náměšti nad Oslavou 
dne 9.6. 2020

Věc: Žádost

Vážený pane,

oznamuji Vám, že závody automobilů do vrchu „Zámecký vrch MANN - FILTER 2020“ 
v Náměšti nad Oslavou jsme byli nuceni z důvodu epidemiologické situace odložit na termín 18.7. -
19.7. 2020.

Z důvodu zařazení podniku do VIP akcí Kraje Vysočina a dlouholetou spolupráci s krajem Vysočina
si Vás dovoluji požádat o prominutí poplatku.

Děkuji a jsme s pozdravem

Ivan Rybníček 

ředitel závodu


