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 DODATEK Č. 1   

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená 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 O02147.0011) 

I. 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO:   70890749 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:  4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Městys Ostrov nad Oslavou   
se sídlem:  Ostrov nad Oslavou 246, 594 45 
IČO:   00295035 
zastoupen:  Danou Homolkovou, starostkou 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu:   500226604/0600 
(dále jen „Příjemce“) 
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 25. 7. 2017 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
 
1) V Čl. 7 (Podmínky použití dotace) se odstavce 1 a 2 ruší a nahrazují novými odstavci 
1 a 2, které nově zní: 
  
 „1. Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 6. 2018. 
  
 2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci do 31. 8. 2018.“ 
 
 
2) V Čl. 8 smlouvy (Základní povinnosti příjemce) se písm. f) ruší a nahrazuje novým 
 písm. f), které nově zní:  
  
 „doručit Kraji do 30. 6. 2018 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizovaného projektu, 
- finanční vyúčtování projektu s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů prokazující výši celkových nákladů 

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

III. 
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.  

 
IV. 

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

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s 

touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
4) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 
5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv.  

6) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne ………………. 
usnesením č. ……………………... 

 
V Jihlavě dne    
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Dana Homolková 
 hejtman kraje starostka 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
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 DODATEK Č. 1   

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená 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 O02247.0011) 

I. 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO:   70890749 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:  4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Nevcehle   
se sídlem:  Nevcehle 54, 588 62 
IČO:   00286303 
zastoupena:  Karlem Hiršem, starostou 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu:   24621514/0600 
(dále jen „Příjemce“) 
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 16. 10. 2017 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
 
1) V Čl. 7 (Podmínky použití dotace) se odstavce 1 a 2 ruší a nahrazují novými odstavci 
1 a 2, které nově zní: 
  
 „1. Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 3. 2018. 
  
 2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci do 31. 5. 2018.“ 
 
 
2) V Čl. 8 smlouvy (Základní povinnosti příjemce) se písm. f) ruší a nahrazuje novým 
 písm. f), které nově zní:  
  
 „doručit Kraji do 31. 3. 2018 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizovaného projektu, 
- finanční vyúčtování projektu s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů prokazující výši celkových nákladů 

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

III. 
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.  

 
IV. 

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

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s 

touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
4) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 
5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv.  

6)  O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne ………………. 
usnesením č. ……………………...

 
 V Jihlavě dne    

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Karel Hirš 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
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 DODATEK Č. 1   

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená 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 O01983.0008) 

I. 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO:   70890749 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:  4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Věžná   
se sídlem:  Věžná 85, 59301 
IČO:   00599921 
zastoupena:    Janou Vrbkovou, starostkou 
bankovní spojení: KB, a. s. 
číslo účtu:   29921751/0100 
(dále jen „Příjemce“) 
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 23. 3. 2017 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
 
1) V Čl. 7 (Podmínky použití dotace) se odstavce 1 a 2 ruší a nahrazují novými odstavci 
1 a 2, které nově zní: 
  
 „1. Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 5. 2018. 
  
 2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci do 31. 7. 2018.“ 
 
 
2) V Čl. 8 smlouvy (Základní povinnosti příjemce) se písm. f) ruší a nahrazuje novým 
 písm. f), které nově zní:  
  
 „doručit Kraji do 31. 5. 2018 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizovaného projektu, 
- finanční vyúčtování projektu s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů prokazující výši celkových nákladů 

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

III. 
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.  

 
IV. 

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

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s 

touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
4) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 
5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv.  

6) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne ………………. 
usnesením č. …………………….... 

 
V Jihlavě dne    
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Jana Vrbková 
 hejtman kraje starostka 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
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