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 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0001 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Město Moravské Budějovice 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice  
IČO: 00289931 
zastoupen: Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou 
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-6616711/0710 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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.  
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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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Moravských Budějovicích dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Ing. Vlastimil Bařinka 
 hejtman kraje starosta 

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

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0002 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Město Golčův Jeníkov 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: nám. T.G.M. 110, 582 82 Golčův Jeníkov 
IČO: 00267406 
zastoupen: Mgr. Vlastimilem Marušákem, starostou 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1123656389/0800 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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.  
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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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Golčově Jeníkově dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Mgr. Vlastimil Marušák 
 hejtman kraje starosta 

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

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0003 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Klokočov 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 58301 Klokočov 105 
IČO: 00267627 
zastoupen: Hankou Zárubovou, starostkou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 11528-521/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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.  
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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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Klokočově dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Hanka Zárubová 
 hejtman kraje starostka 

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

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0004 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Město Chotěboř 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 58301 Chotěboř, Trčků z Lípy 69 
IČO: 00267538 
zastoupen: Ing. Tomášem Škarydem, starostou 
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-6016521/0710 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 3. 8. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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.  
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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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Chotěboři dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Ing. Tomáš Škaryd 
 hejtman kraje starosta 

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

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0005 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Městys Sněžné 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 59203 Sněžné 55 
IČO: 00295451 
zastoupen: Annou Havlíkovou, starostkou 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1622456349/0800 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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.  
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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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      Ve Sněžném dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Anna Havlíková 
 hejtman kraje starostka 

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

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0006 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Město Světlá nad Sázavou 
adresa /se sídlem/ s místem podnikání: 58291 Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18 
IČO: 00268321 
zastoupen: Mgr. Janem Tourkem, starostou 
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-12010521/0710 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      Ve Světlé nad Sázavou dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Mgr. Jan Tourek 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0007 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Město Hrotovice 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 67555 Hrotovice, nám. 8 května 1  
IČO: 00289426 
zastoupen: Mgr. Hanou Škodovou, starostkou 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1524522349/0800 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 18. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      Hrotovicích dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Hana Škodová 
 hejtman kraje starostka 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0008 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Kejžlice 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 39452 Kejžlice, Ke Světlé 161 
IČO: 00248398 
zastoupen: Michalem Vackem, místostarostou 
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-12117011/0710 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 12. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Kejžlicích dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Michal Vacek 
 hejtman kraje místostarosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0009 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Město Ledeč nad Sázavou 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 58401 Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7 
IČO: 00267759 
zastoupen: Ing. Zdeňkem Tůmou, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 9005-2429521/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 18. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Ledči nad Sázavou dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Ing. Zdeněk Tůma 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0010 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Město Náměšť nad Oslavou 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 67571 Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104 
IČO: 00289965 
zastoupen: Vladimírem Měrkou, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 724711/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Náměšti nad Oslavou dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Vladimír Měrka 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0011 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Město Počátky 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 39464 Počátky, Palackého nám. 1 
IČO: 00248843 
zastoupen: Mgr. Karlem Šteflem, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 78-0076730237/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 12. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Počátkách dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Mgr. Karel Štefl 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0012 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Pavlov 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 58833 Pavlov 108 
IČO: 00286401 
zastoupen: Františkem Popelářem, starostou  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 5329681/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 12. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Pavlově dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek František Popelář 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0013 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Město Polná 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 58813 Polná, Husovo nám. 39 
IČO: 00286435 
zastoupen: Jindřichem Skočdopole, starostou  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-1213681/0710 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Polné dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Jindřich Skočdopole 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0014 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Město Polná 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 58813 Polná, Husovo nám. 39 
IČO: 00286435 
zastoupen: Jindřichem Skočdopole, starostou  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-1213681/0710 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Polné dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Jindřich Skočdopole 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0015 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Odunec 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 67555 Odunec 6 
IČO: 00378275 
zastoupen: Milanem Šabatkou, starostou  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1524512319/0800 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Odunci dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Milan Šabatka 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0016 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Kamenná 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 67503 Kamenná 70 
IČO: 00377589 
zastoupen: Stanislavem Roušem, starostou  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 14528711/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Kamenné dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Stanislav Rouš 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0017 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Číměř 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 675 01 Číměř 50  
IČO: 00376817 
zastoupen: Lenkou Hůlkovou, starostou 
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-5015711/0710 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 27. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Číměři dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Lenka Hůlková 
 hejtman kraje starostka 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0018 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Město Velká Bíteš 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 59501 Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87 
IČO: 00295647 
zastoupen: Ing. Milanem Vlčkem, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 19-1726751/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 28. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      Ve Velké Bíteši dne  

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Ing. Milan Vlček 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0019 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Oudoleň 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 58224 Oudoleň 123  
IČO: 00267996 
zastoupen: Ivo Bénem, starostou  
bankovní spojení: Česká obchodní banka, a.s.   
číslo účtu: 215945167/0300 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Oudoleni dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Ivo Béna 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0020 
 
I. 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Štěpkov 
se sídlem: 675 26 Štěpkov 33 
IČO: 00378712 
zastoupená: Jaroslavem Kyprým, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 16726711/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 12. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      Ve Štěpkově dne  

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Jaroslav Kyprý 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0021 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Dědice 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 67541 Dědice 40 
IČO: 00376825 
zastoupen: Bohumilem Pešlem, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 15723711/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Dědicích dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Bohumil Pešl 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0022 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Přibyslavice 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 67521 Přibyslavice, Na Návsi 40  
IČO: 00290203 
zastoupen: Ivanou Uhrovou, starostkou  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 4821711/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 12. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Přibyslavicích dne  

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Ivana Uhrová 
 hejtman kraje starostka 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0023 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Skuhrov 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 58241Skuhrov 48  
IČO: 00268232 
zastoupen: Jaroslavem Jamborem, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 10226521/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 12. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      Ve Skuhrově dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Jaroslav Jambor 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 



 

  

1 

 
 DODATEK Č. 1   

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0024 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Leškovice 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 58282 Leškovice 38 
IČO: 00579947 
zastoupen: Kamilem Michalem, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 30921-521/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 12. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Leškovicích dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Kamil Michal 
 hejtman kraje starosta 

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

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0025 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Lipnice nad Sázavou 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 58232 Lipnice nad Sázavou 50 
IČO: 267813 
zastoupen: Ing. Leošem Bláhou, starostou 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4200290549/6800 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 12. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Lipnici nad Sázavou dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Ing. Leoš Bláha 
 hejtman kraje starosta 

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

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0026 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Městys Jimramov 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 59242 Jimramov, nám. Jana Karafiáta 39 
IČO: 00294471 
zastoupen: Ing. Josefem Homolkou, starostou 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1623470329/0800 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 27. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      V Jimramově dne 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Ing. Josef Homolka 
 hejtman kraje starosta 

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

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

ID ZZ01630.0027 
 
I. 

Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
Obec Slavičky 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 67501Slavičky 29 
IČO: 00378607 
zastoupen: Radkem Palátem, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
číslo účtu: 11423711/0100 
(dále jen „Příjemce”)  
 
se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen 
„smlouva“) takto: 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna čísla účtu Kraje Vysočina. 
 
2. V článku I. smlouvy (Smluvní strany) se u smluvní strany Kraj Vysočina slova  
 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
    číslo účtu: 4050005211/6800¨“ 
 
 ruší a nahrazují slovy  

 
 „bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
    číslo účtu: 4050004999/6800“. 
 

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 

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 13. 9. 2016 
usnesením č. xxxx/xx/2016/ZK. 

 
 

V Jihlavě dne      Ve Slavičkách den 

 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 MUDr. Jiří Běhounek Radek Palát 
 hejtman kraje starosta 

  (za Kraj)                                                               (za Příjemce) 
 
 
 
 
 

                                                                              
 

 




