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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  
Číslo příjemce: 
JID:  
Č. j: 89/KP/2018 

DODATEK Č. 1  
ke smlouvě č. 18/SML2780/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace 

v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018“ 
uzavřené dne 22. 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 
Jana Eberle 
Bydliště: Robeč 20, 411 08 Úštěk 
Kontaktní osoba: Jana Eberle 
E-mail/telefon: 
Datum narození: 
Bank. spojení: Raiffeisenbank, 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 

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

na text nový: 
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Termínem ukončení realizace projektu je 22. 3. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel. 

Článek 2 

 
Ostatní ujednání 

1. 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 dodatku, což se týká i případných dalších dodatků ke smlouvě, a to po dobu 
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho 
uzavření.  
 

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 
 

 
 
 
 


