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                                                        Dodatek č. 1  
 
k darovací smlouvě č. 18/SML4853/DSM/MAJ 

 
 
 

 

 
 

 
mezi 

 

Dárce:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Česká 

republika 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení:  
Číslo účtu: 

Česká spořitelna, a.s. 

882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Luboš Trojna, vedoucí Odboru kancelář hejtmana 
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz / +420 475 657 754   
 
(dále jen „dárce“) 

 

 

a 

Obdarovaný: 

Regionální dětská nemocnice Zakarpatské oblasti 
Sídlo:  ul. I. Franka 39, 89600 Mukačevo, Zakarpatská oblast, 

Ukrajina  

Zastoupený: , hlavním lékařem 

IČ: 01992268 

DIČ:  

Bank. spojení: 

Číslo účtu: 

ALFA-BANK  

Zástupce pro věcná jednání: 

E-mail/telefon:  

 
 
(dále jen „obdarovaný“)  
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Ehl 

 

Čl. I. 

Obě smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách a to takto: 
 

Text:  

Dárce je vlastníkem této movité věci:  

název            inv. č.  rok poř. PC (Kč)          ZC(Kč) 

Sanita IM00299 2004 2 108 550,43 0,-  

SPZ – 2U9 1957 počet ujetých kilometrů:246 973 

VIN: WV2ZZZ7HZ5H038668 

 

 (dále jako „předmět daru“) 

se ruší a nahrazuje se textem: 

Dárce je vlastníkem této movité věci:  

název            inv. č.  rok poř. PC (Kč)          ZC(Kč) 

Sanita IM00299 2004 1 465 588,- 0,-  

SPZ – 2U9 1957 počet ujetých kilometrů:246 973 

VIN: WV2ZZZ7HZ5H038668 

 

 (dále jako „předmět daru“) 

 
 

Čl. II. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 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. Obdarovaný 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 dárce. 
 

Všechna ostatní ujednání darovací smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se. 

 

Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom výtisku. 
 

 
 

 

V Ústí nad Labem dne ……………. 

 

 

 

 

 

V ………………… dne ……………. 

……………………………………….. ……………………………………………… 

Dárce 

Ústecký kraj 

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého  

kraje 

Obdarovaný 

Regionální dětská nemocnice Zakarpatské 

oblasti 

 hlavní lékař 
 


