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

ID 003012. 0002

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
(dále jen „Kraj“ 

a

(dále jen „Příjemce”

NADAČNÍ FOND BMJK 
se sídlem: Komenského 460, 582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 62697854
zastoupen: Jiřím Popelkou, předsedou správní rady
bankovní spojení: ERA Poštovní spořitelna
číslo účtu: 281927194/0300

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:

„1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 17. dubna 2022.“

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

„f) doručit Kraji do 17. července 2022 závěrečnou zprávu ve struktuře dle či. 9 této smlouvy,"

ČI. 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.

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.
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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 19. 10. 2021 usnesením 
č. 1750/30/2021/RK.

V Jihlavě dne...... Q.9.12-2021 vGe[LAV7 4.22/

/
NADAČNÍ FOND BMJK

, Ji “ . A

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje 

(za Kraj)

se sídlem 582 82 Golčův Jeníkov
/ / Komenského 460

/1č: 62697884__ we‘_______
Jiří Popelka 

předseda správní rady 
(za Příjemce)
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