
DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze 
smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(ID 003013.0013)

I.
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
(dále jen „Kraj“) 

a

Obec Jámy
se sídlem: Jámy 47, 592 32
IČO: 00842133
zastoupena: Jiřím Šiklem, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 36128751/0100
(dále jen „Příjemce“)

Uzavřeli dne 31. 5. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“), kterou se rozhodli 
změnit takto:

. .. 1, co II.

1. V ČI. 7 (Podmínky ppužití dotace) se odstavec 1 ruší a nahrazuje novým odstavce 1, který 
nově zní:

„1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozdějí do 30. 4. 2022.“

2. V ČI. 8 smlouvy (Základní povinnosti příjemce) se písm. f) ruší a nahrazuje novým písm. 
f), které nově zní:

„doručit Kraji do 31. 7, 2022 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:

- stručný popis realizovaného projektu,

-finanční vyúčtování projektu,

- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů na projekt a jejich úhradě,

- kopie záznamů prokazujících zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů na 
projekt dle čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih apod.,

- kopie technického průkazu DA,

- fotodokumentace DA prokazující publicitu dle odst. 3 Čl. 10 této smlouvy,“
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III.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

IV.

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

2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj. Současně bere Příjemce na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je dodatek do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.

3. Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno.

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

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

7. O uzavření dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 14.12. 2021 
usnesením č. 0467/08/2021/ZK.
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