
Evropská unie 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Investice do vaší budoucnosti 
ROP 
Jihovýchod 

Kraj Vysočina K » 

KUJIP00X9C9F 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 29.9.2010 podle ustanovení § 51 
a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi 

těmito smluvními stranami 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Tomáš Škaryd, radní kraje 
IČO: 70890749 

(dále jen „kraj") 

a 

Město Hrotovice 
se sídlem: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice 
zastoupené: Mgr. Hanou Škodovou, starostkou 
IČO: 00289426 

(dále jen „organizace") 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 
29.9.2010 (dále jen „smlouva"): 

1. ČI. 2 odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým čl. 2 odst. 1, který zní: 
„Organizace se zavazuje po celou dobu realizace projektu, tj. do 31. 10. 2013, 
spolupracovat s odbornými garanty projektu, kterými jsou Mgr. Ondřej Hájek, ředitel 
Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a Mgr. Lubomír Anděl, kurátor sbírek 
Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále jen „odborní garanti")." 

2. Čl. 4 odst. 6 se ruší a nahrazuje se novým čl. 4 odst. 6, který zní: 
„Tato smlouva pozbývá platnosti dnem ukončení udržitelnosti projektu, nejpozději 
31.12.2018." 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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3. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

4. 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. 

5. Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 9. 10. 2012 usnesením č. 1769/34/2012/RK 
rozhodla uzavřít tento dodatek. 

V Jihlavě dne .1 

Za Kraj Vysočina: Za organizaci: 

MĚSTO HROTOVICE 
Nám. 8. května č, 1 
675 55 Hrotovice 

IČ: 002 89 426 CD 

0 

Ing. Tomáis Skarya 
radní Kraje Vysoárna 

nu 

/> i 

Mgr. Hana Škodová 
starostka 
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