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Dodatek č. 1
ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_18_008 ze dne
26. 06. 2018.
ID 002821.0002

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4200540050/6800

(dále jen „Příjemce")
a

Základní škola a Mateřská škola Valeč
se sídlem:
675 53 Valeč 222
IČO:
70284440
zastoupená:
Mgr. Lenkou Kohoutovou
bankovní spojení:
číslo účtu: 19-7735670277/0100
(dále jen “Partner”)

jako smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2018 ve smyslu § 1746 odstavce 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o partnerství
s finančním příspěvkem v rámci výzvy č 30_18_008 (dále jen „Smlouva"). Obě smluvní
strany se v souladu s čl. IX. odst. 1. Smlouvy dohodly na změně jejího obsahu uzavřením
dodatku v tomto znění:

Článek I.
1. V čl. III. odst. 2. Smlouvy se v odrážce „ Celkový počet osob, které dostávají potravinovou
pomoc" číslice „3“ nahrazuje číslicí „6".
2. V čl. V. odst. 2. Smlouvy se v druhé větě začínající slovy „Celkový finanční podíl Příjemce
a Partnera na projektu" text “Partner 15 888,60 Kč" ruší a nahrazuje se textem tohoto znění:
„Partner: 30 888,60 Kč".

Článek II.
Platební podmínky dodatku č. 1
Příjemce je povinen Partnerovi uhradit do 20 pracovních dnů od účinnosti tohoto dodatku
částku v celkové výši 15 000,00 Kč, která představuje rozdíl finanční podpory.
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Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží
Příjemce, jedno vyhotovení Partner a jedno vyhotovení bude poskytnuto Poskytovateli
dotace.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku smlouvy, že byl sepsán dle
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek
a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
5. Partner výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně podpisů v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.
6. Tento dodatek schválila Rada Kraje Vysočina dne 03. 04. 2019 usnesením
č. 0552/10/2019/RK.

Ve Válči

dne 3. 4. 2019

za Partnera
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