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Ministerstvo životního prostředí

Kraj Vysoana

DODATEK č. 1
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

ID PR02737.4043

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4200056090/6800

(dále jen “Kraj”)

a

Marta Pleskačová

(dále jen 'Příjemce")

adresa: Mantovská 780/2, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

datum narození: 2. 10. 1977

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 104659686/0300
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ČI. 2

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 
29. 10. 2020 (dále jen „Smlouva*1):

1) Včl. 1 Smlouvy se slova „adresa: Zálesí 1126/88, Krč, 142 00 Praha „ruší a nahrazují 
slovy „adresa: Mantovská 780/2, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10“.

2) V příloze č. 1 Smlouvy se část „Místo trvalého pobytu“ ruší a nahrazuje novou částí 
„Místo trvalého pobytu, která nově zní:

Místo trvalého pobytu

ČI. 3

Závěrečná ujednání

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

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku, včetně 
podpisů, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

4) Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení.

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

6) 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.
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7) Tento dodatek by! projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 7. 12. 2021 a o jeho 
uzavření rozhodnuto usnesením č. 2100/36/2021/RK.

V Jihlavě dne

Marta Pleskačová Mgr. Hana Hajnová 
náměstkyně hejtmana
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