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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  20/SML4273/01/SOPD/KH  
Číslo příjemce:  
  
 

DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 16. 07. 2020, uzavřený mezi 
níže uvedenými smluvními stranami: 

 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Trojna, zástupce ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje   

a vedoucí Odboru kancelář hejtmana 
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 

a 
 

Příjemce  
Obec Velké Březno 
Sídlo:  Děčínská 211, 403 23 Velké Březno 
Zastoupený:  Karlem Jungbauerem, starostou obce 
Kontaktní osoba: Karel Jungbauer, starosta 
E-mail/telefon:  podatelna@velke-brezno.cz / +420412528477 
IČ:  00267139 
DIČ:  CZ00267139 
Bank. spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  94-2312411/0710 
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č. j. KÚÚK/038825/2020, 
uloženého na odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 (dále jen ,,příjemce“) 
 
  
 

I. 

Úvodní ustanovení 
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Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2020 Smlouvu o poskytnutí investiční dotace evidovanou 
pod číslem 20/SML4273/SOPD/KH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se dohodly na 
následující změně smlouvy takto: 
 

II.  
Změna smlouvy  

 
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob            
    poskytnutí dotace, odst. 4. a 5. nově zní takto: 
 

  4.  Termínem ukončení realizace projektu je 30. 11. 2021. Pro příjemce je tento termín       
        stanoven jako závazný ukazatel. 

  5.  Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu  
       uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době  
       od 2. 1. 2020 do 30. 11. 2021 (účinnost uznatelných nákladů).     

 
  
 

III. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  

2. Tento dodatek bude v úplném znění zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na 
úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně  
3 let ode dne zveřejnění. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření. 

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

  

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

Ve Velkém Březně dne .……………….. 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller  
hejtman kraje 

Příjemce 
Obec Velké Březno 
Karel Jungbauer 
starosta 
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 Datum Jméno a příjmení 
Funkce a 

odbor 
Podpis 

Zpracovatel  
Bc. Tomáš 
Štěpánek 

pracoviště 
krizového 

řízení odboru 
kancelář 
hejtmana 

  

Vedoucí odboru  Ing. Luboš Trojna 
vedoucí  

odbor kancelář 
hejtmana 

  

Číslo příslibu / správce rozpočtu     EK  
 

Právně posouzeno   dle vzoru     

Předchozí souhlas 
  

XX 
 

  

Zveřejněno v registru smluv 
 

 
 

 

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje XXX/XZ/2021 ze dne XX. XX. 2021 


