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Krajský úřad 

Číslo dohody u poskytovatele:  
 
 

DOHODA 
o ukončení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML4280/SOPD/SMT 

ze dne 16. 1. 2020 

Účastníci dohody 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 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/ 475 657 212 
IČO: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 2500762/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 

a 
 
Příjemce (název/obchodní firma): 
Piráti Chomutov a.s.  
Sídlo: Mostecká 5773, 43001 Chomutov 
Zastoupený: Ing, Adamem Zwettlerem, statutárním ředitelem 
Kontaktní osoba: Martin Pašek, sekretář klubu  
E-mail/telefon: martin.pasek@piratichomutov.cz/ 725 784 913 
IČO 25404695 
DIČ: CZ25404695 
Bank. spojení: Komerční banka, a. s. 
 78-5402310207/0100 
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 1205 
 
(dále jen ,,příjemce“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
19/SML4280/SOPD/SMT ze dne 16. 1. 2020 

 
(dále jen „dohoda“) 

bod 14.1  příloha 1
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I. 
 
Výše uvedení účastníci dohody uzavřeli dne 16. 1. 2020 smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. 19/SML4280/SOPD/SMT, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace 
ve výši 1.155.986,- Kč na realizaci projektu „Koncepce financování sportů s širokou 

mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2020“.  
 

II. 
 
Účastníci se dohodli v souladu s čl. V. odst. 3 výše citované smlouvy na ukončení této 
smlouvy od jejího počátku (ex tunc). Smlouva je ukončena před vyplacením dotace 
poskytovatelem. Obě smluvní strany tímto prohlašují, že vůči sobě nemají z titulu 
ukončované smlouvy žádné závazky. 
 

III. 
 
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této dohody bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje dne ………. usnesením č. ………… 

 
IV. 

 
Tato dohoda 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této dohodě, 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. Účastníci se dohodli na tom, 
že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace 
o uveřejnění této dohody byla zaslána příjemci do datové schránky na e-mail: 
martin.pasek@piratichomutov.cz. 
 
Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. Je vyhotovena ve dvou paré, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.  
 
 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje  
 
 

Příjemce 
Piráti Chomutov a.s.  
Ing. Adam Zwettler, statutární ředitel 
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