
DODATEK Č. 1 KE 
SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

ID ZZ02381.0039

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerově, CSc., náměstkyně hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rovečném
se sídlem: 592 65 Rovečné 174
IČO: 43379371
zastoupený: Ondřejem Rumlem, farářem a Annou Sejbalovou, kurátorkou sboru
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 199703087/0300

II.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace 
ZZ02381.0039 ze dne 18. 6. 2018 (dále jen „smlouva"):

1) V ČI. 7 smlouvy (Podmínky použití dotace) se odstavec 1 ruší a nahrazuje novým 
odstavcem 1, který zní:
„1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat 
nejpozději do 15.12. 2018“.

2) V ČI. 8 smlouvy (Základní povinnosti Příjemce) se písmeno f) ruší a nahrazuje novým 
písmenem f), které zní:
,,f) doručit Kraji do 19. 12. 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr- 
vysocina.cz/edotace. která bude obsahovat: 

stručný popis realizace obnovy, 
finanční vyúčtování obnovy,
kopie označených účetních dokladů o výši celkových nákladů obnovy a jejich úhradě, 
kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

obnovy dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“,
doklad potvrzující ukončení obnovy (zápis z výkonu dozoru dotčeného orgánu státní 
správy.

1.



III.
Závěrečná ustanovení

1) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu dodatku včetně 
podpisů.

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

3) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

4) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

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

6) Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má 
platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

7) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. 12. 2018 
usnesením č. 0755/08/2018/ZK.

V Jihlavě dne 13. 12. 2018

Ondřej Ruml
farář

V/■ n
Ing. Jana Fischerová, CSc. 

náměstkyně hejtmana

Arina Sejbalová 
kurátorka sboru

čížkova H7, uti/ hh
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