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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  
Číslo příjemce: 
JID:  
Č. j: 77/KP/2018 

DODATEK Č. 1  
ke smlouvě č. 18/SML2751/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace 

v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018“ 
uzavřené dne 18. 6. 2018 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem   
Zastoupený: Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje   
Kontaktní osoba: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D. – vedoucí odboru kultury a památkové péče 
E-mail/telefon:      srejber.a@kr-ustecky.cz / +420 475 657 286  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ 70892156   
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., 
číslo účtu:  94-882993349/0800 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce 
Tomáš Husák  
Bydliště: České Kopisty 40, 412 01 Terezín  
Kontaktní osoba: Tomáš Husák 
E-mail/telefon: 
Datum narození: 
IČ: 63773023 
DIČ: CZ7512312676 
Bank. spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  
(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto 
změnách: 

Článek 1 

Mění text v Článku II. odstavec 4 takto, 

z původního 
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Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2018. Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel.  

na text nový: 

Termínem ukončení realizace projektu je 31. 5. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel. 

Článek 2 

 
Ostatní ujednání 

1. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkám 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 tomto dodatku, 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 zveřejnění tohoto 
dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky ID e6taue2. Dodatek nabývá 
platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce 
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 2 vyhotovení. 

 
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny. 

 
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. …………….ze dne 4. 3. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 V  Ústí nad Labem dne…………..                    V…………………. dne………………… 
 
 
 
……………………………………                     …………………………………………. 
Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Jitka Sachetová, členka Rady Ústeckého 
kraje pro oblast kultury a památkové péče, 
zemědělství, životního prostředí a venkova 
na základě pověření dle usnesení Rady 
Ústeckého kraje č. 067/18R/2017 ze dne 
28. 6. 2017 

Příjemce 
 

 
 
 


