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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 25. 2. 2020 (dále jen „Smlouva")

ID 002902.0001 I, ■ - •
Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
č. ú.: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj")

Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s.
se sídlem: Jaromírova 158/54, Nusle, 128 00 Praha 2 
IČO: 70106673
zastoupené: PhDr. Jiřím Štilcem, tajemníkem 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005406/6800 
(dále jen „Příjemce”)

ČI. 1

Účelem tohoto dodatku je změna ustanovení Smlouvy týkající se termínu akce.

ČI. 2

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

„1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 11. prosince 2020. “

ČI. 3

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČI. 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.

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.
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5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
21.5. 2020.

6) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 16. 6. 2020 
usnesením č. 0265/04/2020/ZK.

V Praze dne: V Jihlavě dne:

/?

■/

za Příjemce 
PhDr. Jiří Štilec 
tajemník

MáHLER2000
Jaromírova 54, 128 00 Pral

IČO: 70106S73

za Kraj .
MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje
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Občanské sdružení Mahler 2000, z.s.
Jaromírova 54,128 00 Praha 2 c ^ 1 (■ | poíot pííioii

IČ 70106673 1

Kraj Vysočina

v Praze, 2! .května 2020

věc: žádost

Dobrý den,

Na základě vládních nařízeni v souvislosti s pandemií Covid 19 jsme byli nuceni zrušit květnové a červnové 
termíny koncertních akcí MHF Hudba tisíců Mahler - Jihlava 2020. Přesto se nám podařilo téměř všechen 
program přesunout na podzim. Festival se nově uskuteční v těchto termínech:
Prolog festivalu: Pochod Vysočinou po stopách Gustava Mahlera - 14. června 
Hlavní program:
7. července - 30. listopadu

Žádáme o úpravu smlouvy o poskytnutí dotace v tomto smyslu.

Děkuji za pochopení, / U'

Prof. Jiří Štilec, ředitel festivalu/ / 
tajemník sdružení //
OS Mahler 2000, spol. GustaVa Mahlera, z.s.
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