
 
 

D O D A T E K  č .  1  
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  

městem Třebíč označené č. 09009207122 
uzavřené ve smyslu ustanovení § 10a  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění účinném ke dni uzavření tohoto dodatku (dále jen „Zákon“), který 
uzavírají: 

 
Poskytovatel dotace: město Třebíč                                                                                                             
                                          se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč,  

               IČ: 00290629 
                    bankovní spojení: Komerční banka Třebíč, a. s. 
                    č. účtu: 329711/0100 

zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou  
                                          (dále jen „poskytovatel“) 
a 
 
Příjemce dotace:             VODOVODY A KANALIZACE 
                 se sídlem: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč 

        IČ: 60418885 
                              bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

                  č. účtu: 108656415/0300 
zastoupené Ing. Karlem Nedvědickým, tajemníkem svazku  
zapsaný: v rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeném u Krajského 
úřadu Kraje Vysočina pod číslem jednacím KUJI 16487/2003 

     (dále jen „příjemce“) 
 

I. 
Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora uvedené smlouvy takto: 
1. V čl. I. odstavci 1 věta „Doba, v níž má být nejpozději stanoveného účelu dosaženo:  
31.12.2022.“ nahrazuje větou „Doba, v níž má být nejpozději stanoveného účelu dosaženo:  
31.12.2023.“ 
2.  V čl. V. odstavci 1 datum „31.01.2023“ nahrazuje datem „31.01.2024“.  
3.  V čl. V. odstavci 2 datum „31.01.2023“ nahrazuje datem „31.01.2024“. 
4.  V čl. V. odstavci 4 datum „31.12.2022“ nahrazuje datem „31.12.2023“. 
 
                                                                           II. 
1. Zbývající ustanovení výše uvedené smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze 

změn a v platnosti. 
2.  Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.  
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, tj. dnem jeho uzavření. V případě, že tento dodatek podléhá povinnosti 
zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv v plném znění, nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v tomto registru.  

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
5. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodlo zastupitelstvo města Třebíče na svém 4. zasedání dne 

22.09.2022, usnesením č. 33/4/ZM/2022. 
  

V Třebíči dne: …………….                                       V Třebíči dne: ………..…. 
 
Poskytovatel:                                                             Příjemce:  
město Třebíč                                                            VODOVODY A KANALIZACE 
 
 
 
 
 
…………………………..                                 ……………………………….. 
     Mgr. Pavel Pacal                                           Ing. Karel Nedvědický  
            starosta               tajemník svazku 


