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DODATEK Č. !
ke Smlouv-, • > „ poskytnuti dotace z© dne 28.1.2020 (daje (en „SrnOuvad - 1

ID 002902.0005 *' čTCC

'.rej • re- 6mh
se sicHonv Čižcova 57, 587 33 Jihlava
zaCovoen '> MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Cl, 1C d m(J7 :-9
banku n. spoienr Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
č. ú : 4050004099/6800 
(dále jen „Kraj")

iiilstciycii ďasS,

e- cídCm i lě.k.vce 2441, Žďár nad Sázavou, 591 01 
IcO 2823703
-mu. jp-iiie hřebeni Pustinou, předsedou 

:io banka, a. s.
1763/2010

(dále jen „Příjemce”
ČI. 1

Účelem tohoto dodatku je úprava souvisejících ustanovení týkající se změny termínu akce.

ČI. 2

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

„ 1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. června 2921.“

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

J) doručit Kraji do 30. srpna 2021 závěrečnou zprávu ve struktuře die či. 9 této smlouvy, “

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.
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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 účinností 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 
7. 10. 2020.

6) O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 20. 10. 2020 usnesením č.
1904/31/2020/RK.

V Jihlavě dne:

za Kraj J . 
MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje

V Praze dne: ® ^ ^020

za Příjemce
Jakub Pustina 
předseda
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