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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  17/SML2654/04/SOPD/KH 
Číslo příjemce:  
  
 

DODATEK Č. 4 

ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 21. 7. 2017, uzavřený mezi 
níže uvedenými smluvními stranami: 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem     
Zastoupený:     Ing Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba:     Ing. Zdeňka Šváchová, odbor INF  
E-mail/telefon:     svachova.z@kr-ustecky.cz / 475 657 973 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 
  číslo účtu: 882733379/0800 
 
    
Příjemce   
Město Terezín           
Sídlo:                  nám. ČSA 179, 411 55 Terezín      
Zastoupený:        René Tomáškem, starostou 
Kontaktní osoba: Ing. Robert Czetmayer, vedoucí ORVS 
E-mail/telefon:     robert.czetmayer@terezin.cz, tel. 606 740 913  
 
IČ:                       00264474    
  
Bank. spojení:     ČSOB, a.s.  

                číslo účtu: 237282050/0300 (dále jen “příjemce“)  

  
 
 

I. 

Úvodní ustanovení 

 
 

Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2017 Smlouvu o poskytnutí   dotace evidovanou pod 
číslem 17/SML2654/SOPD/KH (dále jen „smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 evidovaným pod 
číslem 17/SML2654/01/SOPD/KH ze dne 8. 11. 2019, Dodatku č. 2 evidovaným pod číslem 
17/SML2654/02/SOPD/KH ze dne 19. 2. 2021 a Dodatku č. 3 evidovaným pod č. 
17/SML2654/03/SOPD/KH ze dne 10. 5. 2022. 
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Uvedené strany se dohodly na následující změně smlouvy takto: 
 
 

II.  
Změna smlouvy  

 
Článek I Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
012/6Z/2017  ze dne 26. 6. 2017 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu dotaci 
ve výši 14.159.029,- Kč (slovy: čtrnáctmilionů stopadesát devětisíc dvacet 
devětkorun českých), z toho investiční část ve výši 11.758.780,- Kč (slovy: 
jedenáctmilionů sedmsetpadesátosmtisíc sedmsetosmdesát korun českých) a 
neinvestiční část ve výši 2.400.249,- Kč (slovy: dva miliony čtyřistatisíc 
dvěstěčtyřicetdevět korun českých).  Dotace  bude převedena bezhotovostně 
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy za podmínky, že ji příjemce 
stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. 9. 2022. 

 
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob            
    poskytnutí dotace, odst. 3. a 4.  nově zní takto: 
 

  3.  Termínem ukončení realizace projektu je 30. 9. 2022. Pro příjemce je tento termín       
        stanoven jako závazný ukazatel. 

  4.  Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu  
       uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době  
       od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2022 (účinnost uznatelných nákladů).   

 
 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  

2. Tento dodatek bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce 
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, 
což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
zveřejnění. Dodatek  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.  

4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem  Ústeckého kraje dne …….  

usnesením ………………….. 

 

V Ústí nad Labem  dne ………………..              V Terezíně  dne ………….. 

 

 

 

 
 …………………………………………………….. ………………………………………………………. 

                    Poskytovatel                                                              Příjemce 

  Ústecký kraj          město Terezín  
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 Ing. Jan Schiller, hejtman                          René Tomášek, starosta 


