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Kraj Mysmima
Žižkova 57, 58? 33 Jihlava

FOND VYSOČINY

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

FV02760.0157

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

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

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod 
47454431
Slavomírem Slabíkem, jednatelem

Komerční banka, a.s. 
115-8543340227/0100

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace 
FV02760.0157 ze dne 20. 10. 2020 (dále jen „smlouva"):

1) V čl. 5 odst. 2) Smlouvy se tabulka v plném rozsahu ruší a nahrazuje novou tabulkou, 
která zní:

Celkové náklady projektu 203 520 Kč
Výše dotace v Kč 100 078 Kč
Výše dotace v % 49,17 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 50,83 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 103 442 Kč

2) V textu Přílohy č. 1 Smlouvy v bodě 3. Popis projektu se celý text ruší a nahrazuje slovy 
„viz. Příloha č. 4 - Položkový rozpočet projektu"

3) V Příloze č. 1 Smlouvy se bod 7. Rozpočet projektu v plném rozsahu ruší a nahrazuje 
novým bodem 7., který zní:
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7. Rozpočet projektu Celkové náklady na projekt 203 520 Kč 100,00 %
U žadatelů, kteří mohou Požadovaná výše dotace 100 078 Kč 49,17 %
uplatnit odpočet DPH na - z toho investiční dotace 100 078 Kč 100 %
vstupu, se náklady uvádějí bez - z toho neinvestiční dotace 0 Kč 0,00 %
DPH. Spoluúčast žadatele 103 442 Kč 50,83 %
Ostatní žadatelé uvádějí - z toho investiční spoluúčast 103 442 Kč 100,00 %
náklady včetně DPH.
částky uvádějte v celých Kč

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

0 Kč 0,00 %

4) Příloha č. 4 přílohy č. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novou přílohou č. 4 
- Položkový rozpočet projektu, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.
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 10. 11. 2020 usnesením 
č. 2086/34/2020/RK.

V Jihlavě dneV Havlíčkově Brodě dne

Slavomír Slabik 
jednatel

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

STAVBA - final s.r.o.
Humpolecká 3892 

580 01 Havlíčkův Brod ® 
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Příloha č. 1 dodatku - cenová nabídka

Příloha i 4

Polohový rospocet projektu
Pořízení ^bareoí do společnosti STAVBA«final s.r.o.

i NÁZEV INVESTICE
počet
klíSU :

celtová cena bez
DPH cena s DPH

1 Bourací kladivoTE1000 AV3 1 48 944,00 Kc 592221
2 Rotační lase 1 55 016,00 KE 66559 Kč
3 Vrtací ladí# i : 40 500,00 Kč 49005 Kč
4 DiamaníovfjáÉovf vrtací slroj 11 59 060,20 KE 71483 Kč
s"

203 520 KÉ 246 255 Xí

Zpiisobfé výdaje 203520 KČ i tote 501
Neipůsélévfdaji 42 739 Kč
Piatoiiliolace 11078 Kč
Vlastní podíl příjence 10.3 442 Kč


