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počet stran: 24

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
Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České Republiky Kraje Vysočina
se sídlem:
Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:
709 25 186
zástupce:
Mgr. Luboš Straka, předseda KR
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 241923164/0300
variabilní symbol:
(společně též „smluvní strany“)
uzavírají tento
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
ID O01316.0007

Čl. 1
Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0007 (dále
jen „smlouva“).

1)

Čl. 2
Smluvní strany se dohodly na následujícím:
a) v čl.
5
odst.
1
smlouvy
se
částka
„1 067
987
Kč
(slovy:
jedenmilionšedesátsedmtisícdevětsetosmdesátsedm korun českých)“ nahrazuje
částkou „1 744 332 Kč (slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetčtyřitisíctřistatřicetdva korun
českých)“,

1)

Čl. 3
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.

Strana 1 (celkem 2)

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.

5)

Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 8. 9. 2015
a schváleno usnesením č.
/05/2015/ZK

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Mgr. Luboš Straka
předseda KR

...............................................................
Ing. Jana Fialová
členka Rady Kraje Vysočina

Strana 2 (celkem 2)

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
Krajská asociace Sport pro všechny Vysočina
se sídlem:
Fügnerova 1237/8, 674 01 Třebíč
IČO:
269 83 532
zástupce:
Ing. Karel Coufal, předseda
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 194864594/0300
variabilní symbol:
(společně též „smluvní strany“)
uzavírají tento
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
ID O01316.0008

Čl. 1
Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0008 (dále
jen „smlouva“).

1)

Čl. 2
Smluvní strany se dohodly na následujícím:
a) v čl.
5
odst.
1
smlouvy
se
částka
„360 896
Kč
(slovy:
třistašedesáttisícosmsetdevadesátšest korun českých)“ nahrazuje částkou „590 001
Kč (slovy: pětsetdevadesáttisícjedna koruna česká)“,

1)

Čl. 3
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 Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 8. 9. 2015
a schváleno usnesením č.
/05/2015/ZK

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Ing. Karel Coufal
předseda

...............................................................
Ing. Jana Fialová
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
Sokolská župa plukovníka Švece
se sídlem:
Sokolovská 4656/122c, 586 02 Jihlava
IČO:
136 94 448
zástupce:
Ing. Radek Stejskal, starosta
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 203015704/0300
variabilní symbol:
(společně též „smluvní strany“)
uzavírají tento
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
ID O01316.0009

Čl. 1
Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0009 (dále
jen „smlouva“).

1)

Čl. 2
Smluvní strany se dohodly na následujícím:
a) v čl. 5 odst. 1 smlouvy se částka „354 550 Kč (slovy: třistapadesátčtyřipětsetpadesát
korun
českých)“
nahrazuje
částkou
„759
827
Kč
(slovy:
sedmsetpadesátdevěttisícosmsetdvacetsedm korun českých)“,

1)

Čl. 3
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 Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 8. 9. 2015
a schváleno usnesením č.
/05/2015/ZK

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Ing. Radek Stejskal
starosta

...............................................................
Ing. Jana Fialová
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
Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod
se sídlem:
Ledečská 3295, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:
004 35 724
zástupce:
Pavel Mazánek, předseda
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 1530-521/0100
variabilní symbol:
(společně též „smluvní strany“)
uzavírají tento
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
ID O01316.0010

Čl. 1
Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0010 (dále
jen „smlouva“).

1)

Čl. 2
Smluvní strany se dohodly na následujícím:
a) v čl.
5
odst.
1
smlouvy
se
částka
„310 286
Kč
(slovy:
třistadesettisícdvěstěosmdesátšest korun českých)“ nahrazuje částkou „506 712 Kč
(slovy: pětsetšesttisícsedmsetdvanáct korun českých)“,

1)

Čl. 3
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 Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 8. 9. 2015
a schváleno usnesením č.
/05/2015/ZK

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Pavel Mazánek
předseda

...............................................................
Ing. Jana Fialová
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
Jihlavská unie sportu, z.s.
se sídlem:
Evžena Rošického 2684/6, 586 04 Jihlava
IČO:
004 35 911
zástupce:
Ing. Vítězslav Holub, předseda
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2734-681/0100
variabilní symbol:
(společně též „smluvní strany“)
uzavírají tento
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
ID O01316.0011

Čl. 1
Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0011 (dále
jen „smlouva“).

1)

Čl. 2
Smluvní strany se dohodly na následujícím:
a) v čl.
5
odst.
1
smlouvy
se
částka
„412 697
Kč
(slovy:
čtyřistadvanácttisícšestsetdevadesátsedm korun českých)“ nahrazuje částkou „673
899 Kč (slovy: šestsetsedmdasáttřitisícosmsetdevadesátdevět korun českých)“,

1)

Čl. 3
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 Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 8. 9. 2015
a schváleno usnesením č.
/05/2015/ZK

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Ing. Vítězslav Holub
předseda

...............................................................
Ing. Jana Fialová
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
Tělovýchovné sdružení Vysočina o. s. Pelhřimov
se sídlem:
Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov
IČO:
632 57 858
zástupce:
Milan Reich, předseda VV
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3830261/0100
variabilní symbol:
(společně též „smluvní strany“)
uzavírají tento
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
ID O01316.0012

Čl. 1
Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0012 (dále
jen „smlouva“).

1)

Čl. 2
Smluvní strany se dohodly na následujícím:
a) v čl.
5
odst.
1
smlouvy
se
částka
„343 957
Kč
(slovy:
třistačtyřicettřitisícdevětsetpadesátsedm korun českých)“ nahrazuje částkou „561 680
Kč (slovy: pětsetšedesátjednatisícšestsetosmdesát korun českých)“,

1)

Čl. 3
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 Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 8. 9. 2015
a schváleno usnesením č.
/05/2015/ZK

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Milan Reich
předseda VV

...............................................................
Ing. Jana Fialová
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
Okresní tělovýchovné sdružení českého svazu tělesné výchovy Třebíč
se sídlem:
Fügnerova 1237/8, 674 01 Třebíč
IČO:
670 10 661
zástupce:
Ing. Karel Coufal, předseda
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-9333960297/0100
variabilní symbol:
(společně též „smluvní strany“)
uzavírají tento
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
ID O01316.0013

Čl. 1
Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0013 (dále
jen „smlouva“).

1)

Čl. 2
Smluvní strany se dohodly na následujícím:
a) v čl.
5
odst.
1
smlouvy
se
částka
„366 548
Kč
(slovy:
třistašedesátšesttisícpětsetčtyřicetosm korun českých)“ nahrazuje částkou „598 560
Kč (slovy: pětsetdevadesátosmtisícpětsetšedesát korun českých)“,

1)

Čl. 3
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 Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 8. 9. 2015
a schváleno usnesením č.
/05/2015/ZK

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Ing. Karel Coufal
předseda

...............................................................
Ing. Jana Fialová
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
Okresní tělovýchovné sdružení Žďár nad Sázavou
se sídlem:
Jungmanova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:
653 38 367
zástupce:
Bohdan Horák, předseda OTS
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2235751/0100
variabilní symbol:
(společně též „smluvní strany“)
uzavírají tento
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
ID O01316.0014

Čl. 1
Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2015 smlouvu o poskytnutí dotace ID O01316.0014 (dále
jen „smlouva“).

1)

Čl. 2
Smluvní strany se dohodly na následujícím:
a) v čl.
5
odst.
1
smlouvy
se
částka
„352 958
Kč
(slovy:
třistapadesátdvatisícdevětsetpadesátosm korun českých)“ nahrazuje částkou „605
233 Kč (slovy: šestsetpěttisícdvěstětřicettři korun českých)“,

1)

Čl. 3
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.
Strana 1 (celkem 2)

5)

Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 8. 9. 2015
a schváleno usnesením č.
/05/2015/ZK

V ............................. dne ........................

V Jihlavě dne ............................

.................................................................
Bohdan Horák
předseda OTS

...............................................................
Ing. Jana Fialová
členka Rady Kraje Vysočina
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