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Krajský úřad  

Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML4109/01/OS/SPRP   

Číslo smlouvy u příjemce:    

  

 

 

DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, uzavřené v souladu s ust.       

§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:   

 

 

 
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:  Česká spořitelna, a.s.  

  číslo účtu: 882733379/0800  

 

(dále jen jako „poskytovatel“)  

  

 

a 

  

 

Příjemce    

Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob  

 Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

 Zastoupený:  JUDr. Miloslavem Kubíčkem, ředitelem   

 IČ:   72045230  

 DIČ:  CZ72045230  

 Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s.  

   číslo účtu: 3935442/0800  

 

(dále jen jako „příjemce“ nebo společně též jako „smluvní strany“)  
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I. 

Smluvní strany uzavřely dne 19. 06. 2020 smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci evidovanou u poskytovatele pod číslem 20/SML4109/OS/SPRP (dále jen 

„Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy takto: 

 

Článek II. Účel, na který je návratná finanční výpomoc určena, doba, v níž má být 

dosaženo účelu, způsob poskytnutí návratné finanční výpomoci, podmínky použití 

návratné finanční výpomoci, odst. 1. 

nově zní takto: 

 

1. Výpomoc je poskytnuta příjemci za účelem zajištění úhrady finančního dopadu 

případného porušení rozpočtové kázně na základě platebního výměru na odvod 

a/nebo penále za porušení rozpočtové kázně příjemcem při realizaci projektu 

„Terezín – projekt oživení historických památek“, číslo projektu: 

CZ.1.06/5.1.00/01.06156, na základě zjištění kontrolního orgánu - Centra pro 

regionální rozvoj České republiky. Doba, v níž má být dosaženo účelu výpomoci, je 

od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2021.  

 

Článek III. Práva a povinnosti příjemce, lhůta pro vrácení výpomoci a výše splátek, 

odst. 2. a 5. 

nově zní takto: 

 

2. Vrátit poskytovateli poskytnuté peněžní prostředky (výpomoc), a to bankovním 

převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do  

31. 12. 2021. Příjemce je oprávněn vrátit poskytnutou výpomoc i ve splátkách. 

Příjemce o této splátce musí předem písemně informovat poskytovatele.  

 5. Předat poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté výpomoci, a to do 31. 12. 2021.   

 

 

 

II. 

1. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, 

přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

2. Dodatek Smlouvy bude v úplném znění uveřejněn 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 tomto dodatku Smlouvy, 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 

dodatku Smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID dx26ui9/na e-mail: 

reditel@projekt-terezin.cz. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.   
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3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem Smlouvy nedotčena.  

 

4. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého 

kraje usnesením č. ………… ze dne …………….  

 

 

 

 V Ústí nad Labem dne …………………  V ……………… dne ………………..  

  

  

  

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

 Poskytovatel  Příjemce  

 Ústecký kraj  Terezín - město změny, zájmové sdružení  

 Oldřich Bubeníček, hejtman kraje  právnických osob  

   JUDr. Miloslav Kubíček, ředitel  


