
 
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
č. 93/OŠKT/2021 ze dne 27. 1. 2021 

 

 
Statutární město Jihlava 
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
IČO: 00286010, DIČ: CZ00286010 
zastoupené: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou města, na základě usnesení  Zastupitelstva 
města Jihlavy č. 14/18-ZM ze dne 10.12.2018 pověřen zastupováním statutárního města Jihlavy 
navenek v oblasti školství, kultury a tělovýchovy a v oblasti sociálních věcí Bc. Daniel Škarka, 
uvolněný člen Rady města Jihlavy  
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Jihlava, číslo účtu: 27-1466072369/0800 
(dále jen Město) 
 
a 
 
DOC.DREAM services s.r.o.       
se sídlem: na Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava       
IČO: 05386551, DIČ: CZ05386551 
zastoupená: Markem Hovorkou, jednatelem a Katarínou Holubcovou, jednatelkou   
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 4356204379/0800, EUR: 1929481223/0800 
(dále jen Příjemce)   
 
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 93/OŠKT/2021 ze dne 27. 1. 2021: 
 

I. 
 
Strany tímto dodatkem č. 1 mění na základě doručené žádosti příjemce dotace ze dne 17. 6. 2021 část 
závazné náplně projektu uvedené v prvním odstavci v čl. II., bod 3) takto:  
 
Realizace 25. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 2021, kdy program festivalu 
nabídne řadu soutěžních sekcí a nesoutěžních filmových sekcí, dílny, masterclass, a široký doprovodný 
program. Zároveň udělí ceny za nejlepší film ve všech soutěžních sekcích, ceny studentských porot 
v sekcích Česká radost a Opus Bonum, Cenu za přínos světové kinematografii, Cenu diváků, Cenu 
Respektu a Cenu pro nejkrásnější festivalový plakát. 
   
 

II. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí dotace č. 93/OŠKT/2021 ze dne 27. 1. 2021 zůstávají v platnosti 

a nezměněna.  

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv. Podléhá-li tento dodatek uveřejnění dle zákona o registru smluv v platném znění, zajistí 

statutární město Jihlava jeho uveřejnění v registru v souladu s právními předpisy. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž jedno přebírá příjemce, a dvě vyhotovení 
jsou určena pro Město. 
 
  



Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 29. 6. 2021 č. usn. 
184/21-ZM.  
 
 
 V Jihlavě dne 15. 7. 2021     V Jihlavě dne 29. 7. 2021  
 
  
 
 
 
 .............................................................   ..........................................................   
      Marek Hovorka, jednatel                                                        Bc. Daniel Škarka  
  DOC.DREAM services s.r.o.        radní Města 
   
  
 
 
     …………………………………… 
    Katarína Holubcová, jednatelka 
   DOC.DREAM services s.r.o.  
 


