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Krajský úřad 

Číslo objednatele: XY  
Číslo zhotovitele:  
 
 

DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ Č. XY 
uzavřený v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

   
Smluvní strany 
 
Poskytovatel 

 

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

Česká spořitelna, a.s. 
94-882993349/0800 

Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Petra Ludwigová, referent odboru regionálního 
rozvoje 

E-mail/telefon: ludwigova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 958 
 
(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

Příjemce 
XY 
Sídlo:   
Zastoupená:  
IČ:  
DIČ:  
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

 

Zástupce pro věcná jednání: 
E-mail/telefon: 
 

 

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku  

 
(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ Č. XY ZE DNE XY 
 
 
 
 

mailto:ludwigova.p@kr-ustecky.cz


 

 

 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. XY ze dne 
XY, a to takto 

I. 
 

Předmět smlouvy 

Čl. 1, odst. 1. se mění a doplňuje následovně: 

1.1 Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………….. ze 
dne 25. 4. 2016 poskytuje příjemci z Fondu rozvoje Ústeckého kraje neinvestiční dotaci 
ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), která bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. ………uvedený v záhlaví této smlouvy, za 
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 11. 2023. 

 
1.2 Dále poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. … ze dne 

09. 12. 2019 poskytuje příjemci z Fondu rozvoje Ústeckého kraje neinvestiční dotaci ve 
výši … Kč (slovy: … ), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. … 
uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem 
použije nejpozději do 30. 12. 2020. 

 

Čl. 1. odst. 2. se mění a doplňuje následujícím textem: 

2. Dotace dle odst. 1.1 je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 12. 1.   
2016, dotace dle odst. 1.2 je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne … 
a na základě žádosti ze dne 12. 02. 2019. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

II.  

Závěrečná ustanovení 

1. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením 
č. … ze dne 09. 12. 2019. 

2. Tento dodatek je proveden ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními 
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.  

 
III. 
 

Podpisy smluvních stran 

Odběratel a dodavatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 



 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

V … dne ……………….. 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman  

Příjemce 
… 
 
 



 

 

 


