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FOND VYSOČINY

DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

FV02760.0092

I.
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu pověřena: Mgr. Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava,
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Veronika Klímová
se sídlem:
IČO:

Kojatin 44, 675 03 Budišov u Třebíče 
04987292

(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2701577266/2010

II.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace 
FV02760.0092 ze dne 16. 11. 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 300 000 Kč
Výše dotace v Kč 150 000 Kč
Výše dotace v % 50,00 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 50,00 % z celkových nákladů na akci
VÍastní podíl Příjemce v Kč 150 000 Kč

2) V textu Přílohy Č. 1 Smlouvy v bodě 3. Popis projektu se celý text ruší a nahrazuje slovy 
„1. Nivelační přístroj včetně rotačního laseru, detektoru a přijímače. 2. Technologie GPS na 
ruční vyměřování“.

3) V Příloze č. 1 Smlouvy se bod 7. Rozpočet projektu v plném rozsahu ruší a nahrazuje 
novým bodem 7., který zní:

1



7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na 
vstupu, se náklady uvádějí bez 
DPH
Ostatní žadatelé uvádějí 
náklady včetně DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na projekt 300 000 Kč 100,00 %
Požadovaná výše dotace 150 000 Kč 50,00 %
- z toho investiční dotace 150 000 Kč 100 %
- z toho neinvestiční dotace 0 Kč 0,00 %
Spoluúčast žadatele 150000 Kč 50,00 %
- z toho investiční spoluúčast 150 000 Kč 100,00 %
- z toho neinvestiční 
spoluúčast

0 Kč 0,00 %

4) Příloha č. 3 přílohy č. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novou přílohou č. 3 
- Cenová kalkulace, 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 3. 8. 2021 usnesením č. 
1351/23/2021/RK.

V Kojatíně dne 50...6M2.? V Jihlavě dne

Veronika Klímová
náměstkyně hejtmana



Příloha č. 1 dodatku - Cenová kalkulace

1. Nivelační přístroj včetně rotačního laseru, detektoru a přijímače s možností náklonu. 
Cena této investice činí 130 000 Kč bez DPH. Jedná se o technologie pro řízení zemních strojů 
a profesionální využití při stavebnictví.

2. Technologie GPS na ruční vyměřování, cena této investice činí 170 000 Kč bez DPH. 
Jedná se o přístroj k vytyčování hranic pro stavební práce podle GPS souřadnic.
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