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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
  
 
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad 
Sídlo:    Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupená:  Bc. Pavlem Csonkou, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad 
e-mail/telefon:  ridiciorgan@nuts2severozapad.cz 
IČ:   75082136 
DIČ:   CZ75082136 
Bankovní spojení: 4361022/0800, Česká spořitelna, a.s. 
(dále jen „příjemce“) 
 
a 
 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Ústeckého kraje 
e-mail/telefon: hajsman.p@kr-ustecky.cz /475 657 508 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bankovní spojení: 2451462/0800 Česká spořitelna a.s.  
(dále jen „poskytovatel“) 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 10a zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), tento 

 

D O D A T E K  Č. 1   K E  S M L O U V Ě    
O   P O S K Y T N U T Í   N E I N V E S T I Č N Í    D O T A C E 

Č. 18/SML4632/SoPD/RR 

 (dále jen „dodatek“) 
 

I. 

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace Č. 18/SML4632/SoPD/RR uzavřené dne 6.12.2018  (dále jen 
„Smlouva“) následovně: 
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Text Článku II. odst. 3 „Výše dotace a její účel, doba, v níž má být dosaženo 
účelu“ Smlouvy v původním znění: 

„3. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 24. 9. 2018 Dotace 
je určena na výdaje definované v § 16c písm. b) zákona č. 248/2000 Sb.,  
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Výdaji na vlastní činnost příjemce jsou: 

 

Položka RS Název Částka 

5137 drobný hm. majetek 53336 

5139 nákup materiálu 16667,50 

5166 konzultační služby 36668,50 

5167 vzdělávání 33335 

5168 služby zpracování dat 136006,80 

5169 nákup ost. služeb 29334,80 

5173 cestovné 10000,50 

5175 pohoštění 16667,50 

 Tvorba soc. fondu 184983,40 

 

se nahrazuje textem s následujícím zněním: 

 „3. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 24. 9. 2018 
Dotace je určena na výdaje definované v § 16c písm. b) zákona č. 248/2000 Sb.,  
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů s tím, že maximální výše 
dotace je v původní výši a činí 517 000 Kč (slovy: pět set sedmnáct tisíc korun českých). 

 
Výdaji na vlastní činnost příjemce jsou: 

 

Položka RS Název 

5137 drobný hmotný majetek 

5139 nákup materiálu 

5166 konzultační služby 

5167 vzdělávání 

5168 služby zpracování dat 
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5169 nákup ostatních služeb 

5173 cestovné 

5175 pohoštění 

5042 odměny za užití počítačových programů 

 

tvorba sociálního fondu 

 
O celkovou částku výdajů na položku RS 5042 budou poníženy ostatní uvedené položky RS 
výdajů na vlastní činnost oproti původním přiděleným částkám tak, aby nebyla celková 
poskytnutá dotace překročena a byly zachovány položkové výdaje. 

 
II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy neupravené Smlouvou ve znění tohoto dodatku se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají beze změn. 

3. Smluvní strany souhlasí, že dodatek bude veden v evidenci smluv Krajského úřadu 
Ústeckého kraje a Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která je 
přístupná pro účely zákona č.106/1999 Sb., a která obsahuje údaje o smluvních stranách. 

4. Tento 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. 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 tohoto dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: 
ridiciorgan@nuts2severozapad.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. ………………..ze dne………………… 

 

Za příjemce            Za poskytovatele 

V Ústí nad Labem dne ………………                         V Ústí nad Labem dne ....................... 

 

 

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

Bc. Pavel Csonka          Oldřich Bubeníček 

předseda Regionální rady regionu    hejtman Ústeckého kraje 
soudržnosti Severozápad 

 


