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DODATEK C. 1
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 
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Smluvní strany
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Kraj Vysočina 
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
k podpisu pověřena: 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava,
4050005211/6800
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STRADO s.r.o.
se sídlem:
IČO:
zastoupená:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Štoky 57, 582 53 Štoky
28847415
Petrou Trnkovou, Dis., jednatelkou

Komerční banka, a.s.
107-2426020227/0100

II.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace 
FV02760.0114 ze dne 25. 10. 2020 (dáte jen „smlouva11):

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

Celkové náklady projektu 337 954 Kč
Výše dotace v Kč 150 000 Kč
Výše dotace v % 44,38 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 55,62 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 187 954 Kč

2) V textu Přílohy č. 1 Smlouvy v bodě 3. Popis projektu se celý text ruší a nahrazuje slovy 
„viz. Příloha č. 4 - Cenová nabídka11

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 337 954 Kč 100,00 %
U žadatelů, kteří mohou Požadovaná výše dotace 150 000 Kč 44,38 %
uplatnit odpočet DPH na - z toho investiční dotace 150 000 Kč 100 %
vstupu, se náklady uvádějí bez - z toho neinvestiční dotace 0 Kč 0,00 %
DPH. Spoluúčast žadatele 187 954 Kč 55,62 %
Ostatní žadatelé uvádějí - z toho investiční spoluúčast 187 954 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 
- Cenová nabídka, 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 20. 4, 2021 usnesením č. 
0716/13/2021/RK.

Ve Štokách dne
i sf í ... 4 n 04 111

V Jihlavě dne............................. .

/
í

...................................
Petra ífrnková, Dis. 

j44natelka

V STRADO s.r.0.
Smi lov 57, 532 53 Štoky 

i£: 288 47 415, DIČ: CZ28R47415 
tel.: 60S 929 080, e-mail: stref: - 

www,strado n

Jf\

Mgr. Hana Hájnová 
náměstkyně hejtmana
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Příloha č. 1 dodatku - cenová nabídka

í Váš úspěch - naše záležitost

VRTACÍ ZAŘÍZENÍ AUGERTORQUE

jsme potěšen!, že Vám můžeme nabídnout vrtací zařízení anglického výrobce Augertorque,

Charakteristika všech vrtacích zařízení Augertorque
- k dispozici jsou pro nosiče od 0,7 do 30 tun
- prc vrtání děr o průměru od 100 do 1500 mm na ploty, stromky, piloty, zavrtávání zemních vrutů 

pro í o to voitaické elektrárny, dopravní značeni, dřevostavby atd.
« přímý pohonu nej menšího modelu 1200 

planetový převod u ostatních modelů
* kompaktní rozměry umožňuji vrtacímu zařízení následovat vrták pod úroveň povrchu země 

a dosáhnout větší hloubky
» snadná instalace a rychlá práce se svislou přesností
* 3 typy vrtáku: standardní zemní i heavy-duty / skalní (pro použiti v kamenité pádě)

CENOVÁ NABÍDKA

zařízení vrtací 7000MAX, hmotnost 112 kg

Doporučená hmotnost nosiče; 5-7 tun 
Hmotnost zařízení: 112 kg bez vrtáku 
Průtok oleje: 60-135 l/min 
Max. Sak; 260 bar 
Max. průměr vrtáku: 900 mm 
Délka vrtáků: 1500 mm

Konfigurace stroje Cena bez DPH

nabídková cena die platebních podmínek se slevou 20 % 74.090 Kč

Doplňková výbava

1. vrták skalní průměr 150 mm; délka 1500 mm
2. vrták skalní průměr 300 mm; délka 1500 mm

be2 DPH
12 990 Kč 
16 990 Kč
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Kraj vysaca-w

$$NEWHOUAND Val úspěch -■■ naše "zálet dost:

Tichá verze.:Kladivo s velmi vysokou frekvencí nárazu poskytuje maximální 
produktivitu.
Zahrnuje: Kladivo* Ix oškrt* Hadice ~i~ rychlospojky-^Čepy a pouzdra^ 
Uživateiskápříručka + CE certifikát shody

Dealer nakup 8.999,-E, termín dodání cca 8 týdnů.
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NABÍDKA
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