
       

 
 

Krajský úřad 

 

Dodatek č.1  
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení pořádání 

okresních/krajských  kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT 
v Ústeckém kraj i pro rok 2019  

č. 19/SMLXXX/SoPD/SMT 
 

Číslo poskytovatele: 19/SMLXXX/SoPD/SMT/01 

Číslo příjemce: 
 

S m l u v n í   s t r a n y 
 
Poskytovatel: 
 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Mgr. Bc. Petrem Šmídem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz / +420 475 657 212 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 1630952/0800 

 
a 
 
Příjemce: 
 
XXX 
Sídlo/bydliště:   
Zastoupený:   
Kontaktní osoba:                             
E-mail/telefon:                             
IČ (datum narození):  
DIČ:    
Bank. spojení:   
číslo účtu:   
 

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

bod 14.4  příloha 3

mailto:waicova.d@kr-ustecky.cz


 

Článek 1 

Na základě přijaté změny rozhodnutí MŠMT ČR č. 0008/9/SOU/2019-1 ze dne 28. 5. 2019, 
bude příjemci navýšena částka o XXX Kč (na celkovou položku ONIV) pro zabezpečení 
pořádání vědomostních okresních/krajských kol soutěží a přehlídek 
vyhlášených MŠMT v  Ústeckém kraj i pro rok 2019 .   
 

Článek 2 

1. Tento dodatek odsouhlasila Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. XXX ze dne 
XXX. 

2. Tento dodatek smlouvy bude v úplném znění uveřejněný 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 na e-mail: XXX. 
Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.  

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. 

 
V Ústí nad Labem dne …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ………………….       dne ………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
             Mgr. Bc. Petr Šmíd 
  náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
                 (poskytovatel) 

mailto:reditel@ddmdecin.eu

