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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

Dodatek č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ 
VÝPOMOCI  

 
uzavřené v souladu s ust. §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 2451462/0800 
 
dále jako ,,poskytovatel“ 
 
a 
 
Příjemce    
České Švýcarsko o.p.s. 
Sídlo:  Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa 
Zastoupený: Mgr. Tomášem Veselým, Ph.D., ředitelem 
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ:  25436911 
DIČ: CZ25436911 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 927926319/0800 
zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem, pod sp. zn. O 101 
 
dále jako „příjemce“ 
dále společně též jako „smluvní strany“ 
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Uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci, která byla uzavřena dne 16. 10. 2017 
 
 

Článek I. 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci se 

mění takto: 

Článek I. Odstavec 1, nově zní: 

Poskytovatel touto smlouvou a na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 46/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu návratnou 
finanční výpomoc ve výši 4 873 540,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát tři 
tisíc pět set čtyřicet korun českých), na účel stanovený v čl. II. (dále jen „výpomoc“). 
Příjemce se zavazuje takto poskytnuté prostředky vrátit poskytovateli ve lhůtě a za 
podmínek níže stanovených v čl. III. 

Článek III. Odstavec 2, nově zní:  

Vrátit poskytovateli poskytnuté peněžní prostředky (výpomoc), a to bankovním 
převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy ve splátkách a 
lhůtách následovně:  

- 1. splátka ve výši 620.000,- Kč   - do 30. 4. 2018 

- 2. splátka ve výši 2.033.540,- Kč  - do 31. 7. 2019 

- 3. splátka ve výši 2.220.000,- Kč  - do 31. 12. 2019. 

V poslední den lhůty musí být splátka připsána na účet poskytovatele. 

 
2. Ostatní ustanovení Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci zůstávají beze 

změny. 

 

Článek II. 

1. Tento dodatek bude v úplném znění 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 smlouvě, 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 jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána příjemci do datové schránky nebo na e-mail. Dodatek nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
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3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje 
usnesením č. ………… ze dne ……………. 
 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V Krásné Lípě dne ……………….. 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje 
 

Příjemce 

 
 
 

 


