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Krajský úřad 

Číslo dárce: 20/SML0858/DSP/KH  
Číslo obdarovaného:  
 
 

DODATEK Č. 1 K DAROVACÍ SMLOUVĚ Č. 20/SML0858/DSP/KH 
uzavřené dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany: 

Dárce: 
Název:    Ústecký kraj 
se sídlem:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupený:   Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČO:    70892156 
DIČ:    CZ70892156 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.,  

č. ú.: 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:   Město Vejprty  
Sídlo:    Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 
Zastoupený:´   Jitkou Gavdunovou, starostkou 
IČO:    00262170 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

č. ú.: 78-5540000207/0100 
Zástupce pro věcná jednání: Jitka Gavdunová, starostka  
E-mail/telefon:    starosta@vejprty.cz, 724 179 637  

 
(dále jen „obdarovaný“) 

(společně také jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 K DAROVACÍ SMLOUVĚ Č. 20/SML0858/DSP/KH  
 

(dále jen „dodatek“): 
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I. 
Předmět dodatku 

1.  Na základě změny usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne ……………….. č. 
……………….. se od nabytí účinnosti tohoto dodatku mění účel použití daru tak, že obda-
rovaný smí dar použít jako příspěvek pro Městskou správu sociálních služeb Vejprty, pří-
spěvkovou organizaci, IČO: 46789863, se sídlem Přísečnická 456/6, 431 91 Vejprty, jíž je 
obdarovaný zřizovatelem (dále také jako „příspěvková organizace“), za podmínky, že pří-
spěvková organizace tento příspěvek použije výlučně na realizaci protipožárních opatření 
v objektech, které vlastní anebo těch, které jsou jí zřizovatelem svěřeny k hospodaření. Ob-
darovaný zodpovídá za to, že příspěvková organizace využije dar v souladu se Zásadami 
pro používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje a 
v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, jakož i se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchran-
ném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

2.  Ostatní ujednání darovací smlouvy č. 20/SML0858/DSP/KH ze dne 7. 2. 2020 nejsou tímto 
dodatkem dotčena.  

 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které provede dárce na zá-
kladě dohody smluvních stran.  

2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních stejné právní závaznosti, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

 
 
 
V Ústí nad Labem dne ……………  V………………….. ….. dne …………… 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………………… 
 Dárce Obdarovaný 
 Ústecký kraj Město Vejprty 
 Oldřich Bubeníček Jitka Gavdunová 
 hejtman starostka 
  


