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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

(ID 001266.0001) 

KUJIP018UZRF 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO; 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřena: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Kraj") 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
RNDr. Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800 

Masarykova univerzita 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupená: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 
00216224 
doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rektorem 

Komerční banka, a. s. 
85636621/0100 

ČI. 2 
Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 
1. 6. 2015 (dále jen „smlouva"): 

1) ČI. 6 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým čl. 6, který zní takto: 

„Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká." 

Čl. 3 
1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

4) Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku. 
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5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy. 

6) Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 19. 1. 2016 usnesením č. 0138/03/2016/RK 
rozhodla uzavřít tento dodatek. 

21. 01. 2016 
V Jihlavě dne 

:*"eroifnovo nám, Q 
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RNDr. Marie Kružíková 
radní 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 
rektor 
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