
DODATEK Č. 1
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

ID 002995.0001 

ČI. 1
Smluvní strany

9tt

Kraj Vysočina 
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen “Kraj")

Žížkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
Mgr. Roman Fabeš, člen rady kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050005211/6800

Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o.
se sídlem: Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 47453281
zastoupený: Ing. Tomášem Hermannem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1120002339/0800
(dále jen "Příjemce”)

se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace ID 002995.0001 uzavřené dne 7. 10. 2020 
(dále jen „smlouva") takto:

ČI. 2
Změna smlouvy

1) V článku 7 se odst. 1) smlouvy ruší a nahrazuje novým odst. 1), který zní:
„1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději 
do 31. 8. 2021“.

2) V článku 7 se odst, 2) smlouvy ruší a nahrazuje novým odst. 2), který zní:
„Uznatelné náklady na realizaci akce ve smyslu ČI. 7. odst. 5 této smlouvy mohou vznikat 
od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na 
realizaci akce".

3) V článku 8 se písm. f) smlouvy ruší a nahrazuje novým písm. f), které zní:
,,f) doručit Kraji nejpozději do 15. 10. 2021 závěrečnou zprávu v tištěné podobě, která bude 

obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování,
- kopie účetních dokladů prokazujících výši celkových nákladů akce a jejich úhradu

- viditelně označených dle ČI. 8 písm. c) této smlouvy".
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ČI. 3
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) O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 4. 2021 usnesením 
č. 0626/11/2021/RK.

V Ji hlavě dne th,..?. £ :í.

Ing. Tomáš Hermann 
jednatel

Mgr. Roman Fabeš 
člen rady kraje

spot s r.o.
Na Ostrově 28 

580 01 Havlíčkův Brod 
|Č 47453281 DIČ CZ47453281
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