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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  21/SML2399/SoPD/PIT/01 

Číslo příjemce:  
  

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 
z Fondu Ústeckého kraje 

k realizaci projektu  
„Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“ 

 

Dodatek č. 1  

Smluvní strany  

 
Poskytovatel: 

Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem     
Zastoupený: Mgr. Ivou Dvořákovou LL.M, členkou Rady Ústeckého kraje, v oblasti 

podpory podnikání, inovací a transformace, na základě pověření dle 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021  

  
Kontaktní osoba:     Bc. Radka Maierová, DiS., vedoucí oddělení projektů, odboru podpory 

podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:     maierova.r@kr-ustecky.cz/ 475 657 678 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
  číslo účtu: 2500762/0800 
 
Příjemce:   
 

Město Litvínov 
Sídlo:  náměstí Míru 11, 436 01  Litvínov 

Zastoupený:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města 
IČ:  00266027 
DIČ:  CZ00266027 
Bank. spojení:     ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
  číslo účtu: 94-1211491/0710   
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Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2021 smlouvu o poskytnutí investiční dotace 
evidovanou pod číslem 21/SML2399/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na 
následující změně smlouvy takto: 
 
Článek II. Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů 
 
se mění takto: 
 
Příjemce se zavazuje realizovat Projekt v termínu do 31. 12. 2023. Podmínkou uznatelnosti 
nákladů je jejich vynaložení a uhrazení příjemcem v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2023. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží příjemce. 
 
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této 
smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci. Dodatek nabývá platnosti 
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení 
Smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny. 
 

 

 

 

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

 

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

                    Poskytovatel                                                              Příjemce 

     Ústecký kraj Město Litvínov 
      Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.,  Mgr. Kamila Bláhová 
   členka Rady Ústeckého kraje, v oblasti starostka města 
 podpory podnikání, inovací a transformace  
   na základě pověření dle usnesení Rady 
        Ústeckého kraje č. 019/15R/2021  
                   ze dne 5. 5. 2021 
 

  
 
 
 
  
 


