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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

Dodatek č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 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 
E-mail/telefon: 475 657 508, hajsman.p@kr-ustecky.cz  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 2500762/0800 
 
a 
 
Příjemce:   
 
Sídlo:   
Zastoupený:   
Telefon:   
IČ:   
DIČ:   
Bank. spojení:   
číslo účtu:  
 
 
 

 
Uvedené smluvní strany se dohodly na znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace, která byla uzavřena dne 25. 3. 2020 
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Článek I. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace se mění 
takto: 

Článek III. Odstavec 6, nově zní:  

Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 30 dnů od uzavření této 
smlouvy na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy ve výši 1.200 000 
Kč. Zbývající část dotace bude poskytnuta ve druhém pololetí roku 2020 po 
zhodnocení aktuální situace a v souvislosti s ekonomickými opatřeními v rámci 
epidemie koronaviru SARS CoV-2. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace zůstávají beze změny. 

 

Článek II. 

1. 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. 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 nebo na e-mail. Dodatek nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
 

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

3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje 
usnesením č. ……….. ze dne ………….. 
 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

 

V ……….. dne ……………. 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje 
 

Příjemce 
 

 


