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Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
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THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.
se sídlem: Čeioudova 1117/56, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
IČO: 70816387
zastoupeno: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Petrem Ottichem, předsedou 
Československá obchodní banka a.s. 
290737261/0300

(společně též „smluvní strany“) 
uzavírají tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Č. 002942,0009

ČI. 1

Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace č. 002942.0009 (dále 
jen „smlouva").

ČI. 2
Smluvní strany se dohodly na následujícím:

a) V čl. 7 odst. 1) smlouvy se datum „15. 3. 2021“ nahrazuje datem „31. 5. 2021“.

b) V či. 8 písm. d) smlouvy se datum „15. 3. 2021“ nahrazuje datem „31. 5. 2021“.

c) V čl. 8 písm. f) smlouvy se datum „15. 4. 2021“ nahrazuje datem „31. 7.2021“.

Čl. 3
1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny

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

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

4) 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) 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 s obsahem tohoto dodatku souhlasí, že byl sepsán podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

7) Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 
23. 3. 2021 a schváleno usnesením č. 0142/02/2021/ZK.

V . 26 04. wn
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Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkovs 57, Jihlava, 58733 KUJIXP1H840R
KUJI 18783/2021_____________________

Průvodka doručeného digitálního dokumentu - datová zpráva |
Odesílatel eí. podání: THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s., Čeloudova 1117/56, 87401 Třebíč
!D DS odesílatele: 5jry9vt
Datum podáni: 28.02.2021 21:31:33
Věc: Žádost o změnu ve Smlouvě o dotacL002942.0009
Seznam el. souborů: Žádost_o_změnu_ve_smlou ve_002942_0009.pdf;

příloha JJ&35G4788_0_ROPD_Změna„ThaLBo)c„Devils_Tře bič .pdf;
Texíová_zpráva .PDF

Počet příloh dokumentu: 2
Pří je m c e/zpra c o vatě 1 podání: Podatelna a Výpravna
Do schránky: Kraj Vysočina
Zpracoval: Baráková Lenka, Refo_POD, VYP
Identifikátor el. podání: KUJI0C2FVL9V
Předmět el. podání: Žádost o změnu ve Smlouvě o dotaci_002942.G009 .. j
Datum doručení el. podání: 28.02.2021 21:31:33 ............... I

Datum zpracování el. podání: 01.03.2021 07:19:23
Výsledek zpracování el, podání: podání přijato
Přiděleno útvaru IVIV: Odbor Školství

Podáním je dokument obsažený ve zprávě.
informace o uznávaném elektronickém podpisu ) kvalifikovaném časovém razítku
Datová zpráva ds„878244174.zfo
Uznávaný elektronický podpis: ANO
Výsledek ověřen i-vnitřní Časové razítko: Platný
Podrobnosti ověřeni: OK
Datum ověření: 01.03.2021 07:19:23
Držíte! použitého certifikátu; CŽ;PostSignum I SA - TSU 8;Česká pošta, $.p.;Time Stamping Authority
Platnost použitého certifikátu od-do: 14.09,2020 12:55:07 - 23.10.2028 12:55:07
Výsledek ověření-podpís a vnitrní Časové razítko: Platný
Podrobnosti ověření: OK
Datum ověření: 01.03.2021 07:19:23
Držíte! použitého certifikátu; CZdnřormačni systém datových schránek - produkční prostředí;MinÍ5íersivo 

vnitra české republiky;ondrej.menousek@mvcr.cz
Platnost použitého certifikátu od-do: 21.08.2020 09:43:02 - 10.09.2021 09:43:02
Výsledek ověření-vnitřní časové razítko: Neplatný
Podrobnosti ověření: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu zdoby 

platnosti certifikátu
Datum ověření; 01.03.2021 07:19:23
Držitel použitého certifikátu: ČZ;PostSígnum TSA - TSU 5;Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority
Platnost použitého certifikátu od-do: 14.09.2020 12:54:28 - 23.10.2028 12:54:28
Dokument Žá d o st_o_změ rs u_ve_s m 1 ou vě_O02942_0909.pdf
Uznávaný elektronický podpis: NE
Příloha priloha 853504788 Q ROPD Změna ThaLBox Devils Tfebf6.pdf
Uznávaný elektronický podpis: ANO
Výsledek ověření-podpís a vnitřní časové razítko: Platný
Podrobností ověřeni: OK
Datum ověřeni: 01.03.2021 07:19:27
Držitel použitého certifikátu: CZ;PhDr. Karel Kovář Ph.D.;Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;Sekce

) I; Karel.Kovar@msmt.cz
Platnost použitého certifikátu od-do: 10.03,2020 09:51:47 -10.03.2021 09:51:47
Výsledek ovéřeni-vnitřní časové razítko: Platný
Podrobnosti ověřeni: OK
Datum ověření; 01.03.2021 07:19:27



i Držitel použitého certifikátu; C2;LCA Time Stamping Authority TSU 1 07/2020;První ceríifikačžní autorita, a.s.
í Platnost použitého certifikátu od-do: 01,07.2020 12*52:34 - 09.08.2026 12:52:34
| Příloha Te xto vá zp rá v a. P DF
1 Uznávaný elektronický podpis; NE



THAI BOX DEVILS TREBIC z,s.
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V idehic; dne 2X02.202 1

Žádost o zrně mi ve Smlouvě o poskytnuti dotace 
ÍÍA 002942-0009

TRA t .BOX Ok V IBS TÍUAUO /m,. -o suiiern Cdoadovu i ! 17/50. 070 01 AíchO.
10HUú%7 má /.Krajem Vysočin;] podepsamKi SmíouMt o pesky mud dotace 

u> 002942.0000 ulaíc jen ...SmOuvo o davnXP /e dne 20.07.2020 tykalmi se realizace 
projektu 'ivekunsmikee suArijicihu objektu n-a Spartovni centrum Třebíč'*.

V/hXdeíp k torno, že v. důvodu některých vrnameO opatřen t \ roce 202U nehOo ma/me 
dokončit veškeré soeebm práce na uvedeném projektu v původně plánovaném čase. muselo 
dojit k prodloužcm te rounu pro realizaci akce a sim take k posunuU před lozeni závěrečného 
vy úc tovaru poskyítn mdem dotace Mmi/Un/tvem Školství. mládeže z tékny chovy 
na /minován) projekt. Dovolujeme si Vp> tedy ímo také požádat o změna níže uvedených 
bodá ve SmimrA o domov

a /.mhou konečného Annum reub/ncc akce na datum; 31,05.2021 /stenosčněno v (2p 7 
odsd < i Sírdrmvy o domci n nás i cd ně tedy i v- Cl. K pism. d)/. 

v /měna iernuno pra predhAem mX vrcené /pravý na darům: 3.1,07-202! stanoveného 
vid. K pmne A Smlouvy o domov.

'moru;
! j Rozmxjm;u o poskytnou domee í/mémo /v dne i 5.! 2,2020 ■ MŠiyn

Děkujeme.

S pozdravem,
THAt BOX 0£Vti$ 

TŘEÍÍÍČ *.*,
■■ o ! 736

cm m Tříbíš

ok/ cy<mim&7

předšed/ Id íAi. BOX DíiVílS TRbBfC as,



ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)

Identifikační údaje

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a iéícvýcho j identifikační číslo 1330631009503

Adresa Karmelitská 529/7, 11812 Praha I
IIdentifikační číslo EÍS

i
V 5- 502020- S 31 - 00116

i
!Typ financováni Ex ante

Program 13353 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024

Název akce (projektu) TJ - Třebíč - Vybudováni Sportovního centra

Účastník THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z s
i „
IIC nebo RČ 7081S387

Ulice Če loudova 1117/55

Osoba oprávněná Petr Otech předseda ] Obec Třebíč í
jPSC 57401 i

}
Telefon +420777172230 | Místo realizace Třebíč \

£~ma tl petrott ich@vvfca-czech.cz í * ,
1 Alokace v území (tAU) CZCS34 Třebíč |

Dotace 19 087 518,00Kč

Souhrn financováni Údaje v Kč

Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max ) Vlastní zdroje (min }< CELKEM

2019 0,00 65 460,00 65 480,00
2020 19 087 518,00 3 411 966,06 22 499 484,08
2021 0,00 4 702 940,77 4 702 940,77

Celkem________
19 087 513,00 8 130 366,83 27 267 884,83

! Pí/ktid pasky tovare! csesianií’/!! jinak v pivííríiíftkósh tohoto řitfkíhíj defeunvtoiu.

Kód Terminy akce (projektu) Ukončení Závaznost

2022 Vydáni Registrace akce (projektu) 12.06.2020 max

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 31.05.2021 max

2042 Předloženi dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 31.07.2021 max

Cíl akce (projektu)

I Citem projektu je vybudováni nového Sportovního centra vřetně tělocvičny, multříunkčnibp sálu, horolezecké stérsy. sociálního 
í zázemí.

Účel

Účelem dotace je vybudováni nového Sportovního centra včetně tělocvičny, tmiltífunkcního sálu, horolezecké stěny, 
sociálního zázemí.

i Kód Indikátory akce (projektu)
Měrná

jednotka
Výchozí 
hodnota j

Cílové
hodnota

Datum
dosaženi

I 1 podpoření organizovaní sportovci celkem počet 0,00 j 239,00 31.12.2023
1 2 podpořeni sportovci kategorie děti a mládeže počet 0,00 j 74,00 31.12.2023

t33D531039ň03! EA51 £DS„3MVS„f(>Z0it!!i} ě.. j. f.i!ŠMT-35351.Daíw lišku coMitowiitii 1112.2020 (l.'tiZi.-.li) 1
f-ílinistísrsívft škíitefíi, nitóáeřia iškrvýcítovy, Kaími.>!.!isKá film, Í1£í2 Prď.a 1



Kód Parametry akce (projektu}
Měrná

jednotka Hodnota Závaznost
Minimální
hodnota

Maximální
hodnota

1 obestavěný prostor celkem m3 4 738,00 min 0,00 0,00
7 ostatní technologické vybavení staveb soubor 1,00

...... .... ...
mm o;oo ...... 0,00

3 plocha užitková celkem m2 617.30 min 0,00 0,00
4 NP. hlavní sál m2 137,60 min 0,00 0,00
5 1, NP. socolní zázemí ■" m2......... 24,07 min 0,00 0,00
6 ! NP. posilovna m2 52 17 min 0,00 0,00
7 2. HP, hlavní sál m2 105,22 min 0,00 0,00
6 2, HP, sociální zázemí m2 28,90 min 0.00 0,00

' V pi’ifsaiiii- záVíEwrcs&ii iNT yyeiííi ininiináini si nvwšnáir!* teifewia (v fsřípadfj jiná zS'JiW&zfi •niS.’e p&i© vypíatfj

l33Droi£)03;:03t E/ó l eDS_SMV5 j í. t MÍMT ?5.ijl^3iy-2! Dmwn Siku díkureenSu 1&ÍS'2£J20(14:.24:12)
Umis šíj fíitvív ÍííoísSví. mifiťít-že a kštoYýeíiovy. Karmelitská 5Z'Ai, 11812 Ptaha 1
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