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DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 26. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“)

003012.0009

Kraj Vysočina 
se sídlem:
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
4050004999/6800

Městské kulturní středisko Třebíč
se sídlem:
IČO: 
zastoupené: 
bankovní spojení:

Třebíč, Vnitřní Město, Karlovo nám. 58/47 
44065566
Bc. Jaromírou Hanáčkovou, ředitelkou 
Česká národní banka

bankovní spojení a číslo účtu obce (město Třebíč) - zřizovatele: 
94-716711/0710

(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v 
souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
(dále jen „Příjemce”)

ČI. 1

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

ČI. 2

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

J) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 29. srpna 2022.“

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

„f) doručit Kraji do 15. listopadu 2022 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy,"

Čl. 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.
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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.

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 účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), splní Kraj.

5) O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 5. 10. 2021 usnesením č. 
1635/28/2021/RK.

V Jihlavě dne  21 -10-2021 v.7XéMdne....**»

Mgr. y/tězslav Schrek, MBA 
/ hejtman kraje 

/ (za Kraj)

Krty Vysocma

2493 5 842/557, 596 0?

Bc. Jaromíra Hanáčková 
ředitelka

(za Příjemce)

MFmks Třebíč
MESTSKť KULTUIRNÍ 15KO tŘEBíČ
Karlovo nám. 58/47, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 610 011 „
IČO: 440 65 566, DIC: C244065566
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