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Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
TJ Blesk Jihlava 
se sídlem:  Znojemská 2571/31, 586 01 Jihlava   
IČO: 462 59 813 
zástupce:  Ing. Eva Hegerová, předsedkyně TJ 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1465160359/0800 
variabilní symbol:  

 
(společně též „smluvní strany“) 
uzavírají tento 
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
ID O01316.0001 

 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0001 (dále 
jen „smlouva“).   
 

 
Čl. 2 

1) Smluvní strany se dohodly na následujícím:  
 

a) v čl. 5 odst. 1 smlouvy se částka „ 56 136 Kč (slovy: padesátšesttisícstotřicetšest 
korun českých)“ nahrazuje částkou „92 477 Kč (slovy: 
devadesátdvatisícčtyřistasedmdesátsedm korun českých)“, 
 

 
Čl. 3 

1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.  
 
2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
3) 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. 
 
4) 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. 

jakoubkova
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5) Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Radou Kraje Vysočina dne 25. 8. 2015 a 

schváleno usnesením č.        /25/2015/RK 
 
 
 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Eva Hegerová Ing. Jana Fialová 
 předsedkyně TJ členka Rady Kraje Vysočina 
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Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR 
se sídlem:  Březník 238, 675 74 Březník   
IČO: 604 18 770 
zástupce:  Ivan Rybníček, předseda 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 152672199/0300 
variabilní symbol:  

 
(společně též „smluvní strany“) 
uzavírají tento 
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
ID O01316.0002 

 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0002 (dále 
jen „smlouva“).   
 

 
Čl. 2 

1) Smluvní strany se dohodly na následujícím:  
 

a) v čl. 5 odst. 1 smlouvy se částka „ 81 954 Kč (slovy: 
osmdesátjednatisícdevětsetpadesátčtyři korun českých)“ nahrazuje částkou „134 625 
Kč (slovy: stotřicetčtyřitisícšestsetdvacetpět korun českých)“, 
 

 
Čl. 3 

1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.  
 
2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
3) 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. 
 
4) 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. 
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5) Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Radou Kraje Vysočina dne 25. 8. 2015 a 

schváleno usnesením č.        /25/2015/RK 
 
 
 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ivan Rybníček Ing. Jana Fialová 
 předseda členka Rady Kraje Vysočina 
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Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina 
se sídlem:  Najdek 178, 591 01 Hamry nad Sázavou   
IČO: 709 21 288 
zástupce:  Jiří Materna, předseda KS 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 211552446/0600 
variabilní symbol:  

 
(společně též „smluvní strany“) 
uzavírají tento 
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
ID O01316.0003 

 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0003 (dále 
jen „smlouva“).   
 

 
Čl. 2 

1) Smluvní strany se dohodly na následujícím:  
 

a) v čl. 5 odst. 1 smlouvy se částka „ 50 435 Kč (slovy: padesáttisícčtyřistatřicetpět 
korun českých)“ nahrazuje částkou „83 170 Kč (slovy: osmdesáttřitisícstosedmdesát 
korun českých)“, 
 

 
Čl. 3 

1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.  
 
2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
3) 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. 
 
4) 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. 
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5) Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Radou Kraje Vysočina dne 25. 8. 2015 a 

schváleno usnesením č.        /25/2015/RK 
 
 
 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jiří Materna Ing. Jana Fialová 
 předseda KS členka Rady Kraje Vysočina 
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Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
OREL župa KUBIŠOVA 
se sídlem:  Kněžice 45, 675 29 Kněžice   
IČO: 642 69 906 
zástupce:  Ing. David Kovář, starosta župy 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 203151976/0300 
variabilní symbol:  

 
(společně též „smluvní strany“) 
uzavírají tento 
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
ID O01316.0004 

 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0004 (dále 
jen „smlouva“).   
 

 
Čl. 2 

1) Smluvní strany se dohodly na následujícím:  
 

a) v čl. 5 odst. 1 smlouvy se částka „ 91 206 Kč (slovy: devadesátjednatisícdvěstěšest 
korun českých)“ nahrazuje částkou „149 729 Kč (slovy: 
stočtyřicetdevěttisícsedmsetdvacetdevět korun českých)“, 
 

 
Čl. 3 

1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.  
 
2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
3) 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. 
 
4) 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. 
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5) Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Radou Kraje Vysočina dne 25. 8. 2015 a 

schváleno usnesením č.        /25/2015/RK 
 
 
 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. David Kovář Ing. Jana Fialová 
 starosta župy členka Rady Kraje Vysočina 
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Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
Sdružení sportovních svazů České republiky 
se sídlem:  U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7   
IČO: 00174262 
zástupce:  JUDr. Ing. Zdeněk Ertl, předseda 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 13535-071/0100 
variabilní symbol:  

 
(společně též „smluvní strany“) 
uzavírají tento 
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
ID O01316.0005 

 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0005 (dále 
jen „smlouva“).   
 

 
Čl. 2 

1) Smluvní strany se dohodly na následujícím:  
 

a) v čl. 5 odst. 1 smlouvy se částka „ 72 595 Kč (slovy: 
sedmdesátdvatisícpětsetdevadesátpět korun českých)“ nahrazuje částkou „119 347 
Kč (slovy: stodevatenácttisíctřistačtyřicetsedm korun českých)“, 
 

 
Čl. 3 

1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.  
 
2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
3) 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. 
 
4) 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. 
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5) Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Radou Kraje Vysočina dne 25. 8. 2015 a 

schváleno usnesením č.        /25/2015/RK 
 
 
 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 JUDr. Ing. Zdeněk Ertl Ing. Jana Fialová 
 předseda členka Rady Kraje Vysočina 
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Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
  variabilní symbol:  

 
a 
 
KČT VYSOČINA, o. s. 
se sídlem:  Na kopci 4203/22, 586 01 Jihlava   
IČO: 473 66 737 
zástupce:  Mgr. Marie Vincencová, předsedkyně oblasti 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 1219768/0300 
variabilní symbol:  

 
(společně též „smluvní strany“) 
uzavírají tento 
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
ID O01316.0006 

 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0006 (dále 
jen „smlouva“).   
 

 
Čl. 2 

1) Smluvní strany se dohodly na následujícím:  
 

a) v čl. 5 odst. 1 smlouvy se částka „ 60 117 Kč (slovy: šedesáttisícstosednáct korun 
českých)“ nahrazuje částkou „98976 Kč (slovy: 
devadesátosmtisícdevětsetsedmdesátšest korun českých)“, 
 

 
Čl. 3 

1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.  
 
2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
3) 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. 
 
4) 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. 
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5) Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Radou Kraje Vysočina dne 25. 8. 2015 a 

schváleno usnesením č.        /25/2015/RK 
 
 
 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Marie Vincencová Ing. Jana Fialová 
 předsedkyně oblasti členka Rady Kraje Vysočina 
 






