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Krajský úřad 

 
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML3823/01/SOPD/KH  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 12. 12. 2020, uzavřený 
mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem 
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana 
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz, 475657754 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce   
SCHEJBALGYM   
Sídlo: Osvoboditelů 39/17, Lovosice, 410 02 
Zastoupený: Ing. Milošem Malým, předsedou 
E-mail/telefon: maly@avajo.cz, 608 228 809 
IČ: 1775731 
Bank. spojení: KB Lovosice 
 číslo účtu: 107-5351350267/0100 
  
 
 (dále jen ,,příjemce“) 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
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Smluvní stany uzavřely dne 12. 12. 2019 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
evidovanou pod číslem 20/SML3823/SOPD/KH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se 
dohodly na následující změně smlouvy takto:  

 

 
 II.  

Změna smlouvy  
 
 
Článek I.  Předmět smlouvy, účel a výše dotace 

 
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č.009/25Z/2019 ze dne 7. 9. 2020  poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční 
dotaci ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyřistattisíc korun českých),  která bude 
převedena bezhotovostně na účet příjemce  uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ 
(účelovým znakem) 00048, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem 
použije nejpozději do 25. 3. 2021. 

Článek II. Podmínky použití dotace,  doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob 
poskytnutí dotace 

3. Termínem ukončení realizace projektu je 25. 3. 2021. Pro příjemce je tento termín 
stanoven jako závazný ukazatel. 

4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1. 1. 
2020 do 25. 3. 2021 (termín realizace projektu).     
 
 
 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
2. Tento dodatek  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, 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 tohoto 
dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: maly@avajo.cz.  Dodatek nabývá platnosti 
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.  

3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem  Ústeckého kraje dne 
……..  usnesením ………….. 
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V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….. 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller, hejtman  
 

Příjemce 
SCHEJBALGYM, 
Ing. Miloš Malý, předseda 

 

 


