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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE ze dne 23. 3. 2021 
(Č. 003022.0002)

ČI. 1 
Smluvní strany

1189/21

127
Kraj Vysočina
se sídlem: 
IČO:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: 
(dále jen “Kraj”)

RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
se sídlem: 
IČO:

Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč 
26615151

zastoupeno: Pavlínou Prausovou, předsedkyní
(dále jen "Příjemce")
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 86-3596420287/0100

ČI. 2
Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace 
ID 003022.0002 ze dne 26. 4. 2021 (dále jen „smlouva“):

a) V čl. 7 odst. 1) smlouvy se datum „31. 3. 2021“ nahrazuje datem „30. 4. 2021“.

b) V čl. 8 písm. d) smlouvy se datum „31. 3. 2021“ nahrazuje datem „30. 4. 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.

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.

Strana 1 (celkem 2)



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 
15. 6. 2021 a schváleno usnesením č. 0294/04/2021/ZK.

v Tf'^c'c dne Z4.4 22/ v Jihlávě dne 13.. 07.. 2021
Horácký tenisový klub Třebíč Z.S. 

Janáčkovo stromořadi 156 4

674 01 Třebíči ,
IČ: 26615151/DIČ: C2266 15151 

htktrebic.czt: 732 747/829

Pavlína Prausová
předsedkyně
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