
FOND VYSOČINY

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE ze dne 3. 12. 2019

(FV02725. 0038)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
(dále jen “Kraj")
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800

a

Město Moravské Budějovice
adresa / se sídlem: nám. Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
IČO: 00289931
zastoupen: Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou města
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-6616711/0710

ČI. 2
Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočiny ID FV02725.0038 ze dne 3. 12. 2019 (dále jen „smlouva") ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 25. 9. 2020:

1. ČI. 7 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým ČI. 7 odst. 1, který zní:
„1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 7. 2022. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat 
nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Konkrétní akce popsaná v Příloze č. 1 smlouvy musí proběhnout nejdříve 1.1. 2020 a 
nejpozději 31. 7. 2022

2. V ČI. 8 písm. d) smlouvy se slova „31. 7. 2021“ ruší a nahrazují slovy „31.7. 2022“.
3. V ČI. 8 písm. f) smlouvy se slova „31. 8. 2021“ ruší a nahrazují slovy „31. 8. 2022“.
4. V bodě 5. Přílohy č. 1 smlouvy se slova „vlastní akce proběhne v červnu 2021. 
Harmonogram projektu je tedy od 1. 3. 2020 - 31. 7. 2021" ruší a nahrazují slovy 
„Harmonogram projektu je tedy od 1. 3. 2020 - 31. 7. 2022“.

ČI. 3
Závěrečná ujednání

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Strana 1 (celkem 2)



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) Vztahy tímto dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně 
podpisů.

6) 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.

7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejích svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

8) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 15. 6. 2021 
usnesením Č.0297/04/2021/ZK.

15. 07 . 2021
V Jihlavě dne...........................

NDr. JarBřŽďala 
člen rády kraje
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