Číslo smlouvy: 20/SML5850/01-SOPD/SPRP
JID: …………………………………..

Dohoda o ukončení
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML5850/SOPD/SPRP ze dne
07. 10. 2020
k realizaci Projektu s názvem „Vím o všem – sociální služby“, v rámci Dotačního programu
„Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ uzavřené v souladu s ustanovením § 10 a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve
smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Lukáš Vostrý
vostry.l@kr-ustecky.cz, 475 657 688
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
5989532/0800

(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:

Vím o všem s. r. o.
Bohosudovská 60, 415 10, Teplice - Sobědruhy
Josefem Benešem, jednatelem společnosti
Josef Beneš
benes@vimovsem.cz/ +420777667211
06935338
CZ06935338

DIČ:
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. L
(výpis z rejstříku příjemce je povinnou přílohou žádosti o dotaci).
(dále jen „příjemce“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Dohodu o ukončení Smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML5850/SOPD/SPRP ze dne 07. 10. 2020 k realizaci
Projektu pod názvem „Vím o všem – sociální služby“ podpořeného v rámci Dotačního
programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ (dále „Dohoda“)

Článek I.
Ukončení smlouvy
Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML5850/SOPD/SPRP uzavřené dne 7. 10. 2020 k realizaci Projektu pod názvem „Vím o
všem – sociální služby“ v rámci Dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“,
schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019.

Článek II.
Ostatní ujednání
1.

Smlouva je ukončena po vyplacení schválené dotace na základě žádosti příjemce o
ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace specifikované v Článku I. této Dohody,
kterou Poskytovatel obdržel od Příjemce dne 29. 3. 2022, a jejíž kopie je Přílohou č. 1 a
nedílnou součástí této Dohody. Příjemce jako důvod ukončení uvedl, že daný projekt
nemůže naplnit podmínky, ke kterým se zavázal ve Smlouvě.

2.

Příjemce se zavazuje vrátit částku odpovídající vyplacené dotaci ve výši 300 000,- Kč na
účet 5989532/0800 ve lhůtě 7 dní ode dne platnosti této dohody. Poskytovatel a Příjemce
výslovně prohlašují, že dnem vrácením částky dle této Dohody jsou vypořádána jejich
vzájemná práva a povinnosti z titulu uzavřené smlouvy a nebudou vůči sobě uplatňovat
jakékoliv další nároky.

3.

Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4.

Obě smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této Dohody bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxxxxxxxxxxx ze dne xxxxxxxxxxx.

6.

Dohoda bude uveřejněna 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 Dohodě, které by jinak
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by
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jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této Dohody
byla zaslána příjemci do datové schránky ID: 57z9u3r. Dohoda nabývá platnosti dnem
jejího uzavření a účinnosti dnem vrácení částky odpovídající vyplacené dotaci ve výši
300 000,- Kč dle článku II. odst. 2 této Dohody, za podmínky jejího uveřejnění v registru
smluv.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

Příjemce:
Vím o všem s. r. o..
Josef Beneš, jednatel společnosti

Příloha č. 1: Kopie Žádosti příjemce o ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
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