
 

strana 1 / 2 

Krajský úřad 

Číslo dárce:19/SML0025/01/DSP/KH  
Číslo obdarovaného:  
 
 

DODATEK Č. 1 
K DAROVACÍ SMLOUVĚ ZE DNE 14. 1. 2019, UZAVŘENÝ MEZI NÍŽE 

UVEDENÝMI SMLUVNÍMI STRANAMI 
  

Smluvní strany:  

Dárce:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 2500762/0800 
 

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Luboš Trojna, vedoucí Odboru kancelář hejtmana 
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777 
(dále jen „dárce“)  

a 

Obdarovaný:  
Název: Česká republika, Hasičský záchranný sbor Ústeckého 

kraje 
Sídlo: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem 
IČ: 70886300 
DIČ: CZ70886300 
Bank. spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 19-76548881/0710 
 

Zástupce pro věcná jednání: plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel 
E-mail/telefon: reditel@ulk.izscr.cz / 950 430 220 
 
 
(dále jen „obdarovaný“)  
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I. 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 14. 1. 2019 Darovací smlouvu evidovanou pod číslem 
19/SML0025/DSP/KH (dále jen „smlouva“). 
Uvedení smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 
 

II. 
Změna smlouvy 

Článek III Ostatní ujednání, odst. 2 nově zní takto: 

2.  Obdarovaný poskytne dárci informaci o využití daru na stanovený účel, a to do  

28. 2. 2020. 

 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.  

2. Tento dodatek  bude v úplném znění uveřejněna 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 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 dárce, který zároveň zajistí, aby informace  
o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána obdarovanému do datové schránky ID auyaa6n  
/ na e-mail: reditel@ulk.izscr.cz . Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření  
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních 

stran obdrží po 1 vyhotoveních.  

4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem  Ústeckého kraje dne 9. 12. 

2019 usnesením ……… 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 V Ústí nad Labem dne 
………………..….. 

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

Dárce 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 

 Obdarovaný 
ČR Hasičský záchranný sbor Ústeckého 
kraje 
plk. Ing. Roman Vyskočil 
ředitel 
 

 

mailto:reditel@ulk.izscr.cz

