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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  20/SML5826/SoPD/SPRP/01 

Číslo příjemce:  
  

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
z Fondu Ústeckého kraje 

k realizaci projektu „Oprava chodníků podél silnice I/13 v Č. 
Kamenici“ 

 

Dodatek č. 1  

Smluvní strany  

 
Poskytovatel: 

Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem     
Zastoupený: Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana 

Ústeckého kraje, na základě pověření dle usnesení Rady  
 Ústeckého kraje č. 017/5R/2021 ze dne 13. 1. 2021 
 
Kontaktní osoba:     Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení projektů, odbor strategie,      
                                   přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:     tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 734 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
  číslo účtu: 2500762/0800 
 
Příjemce:   

Město Česká Kamenice 
Sídlo:      Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 
Zastoupený:  Janem Papajanovským, starostou 

 
IČ:  00261220 
DIČ:  CZ00261220 
Bank. spojení:     Česká národní banka 
  číslo účtu: 94-418431/0710 
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Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2020 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
evidovanou pod číslem 20/SML5826/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na 
následujících změnách smlouvy takto: 
 
Článek III. Financování / odst. 3 
 
se mění takto: 
 
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 2,76 %. Závazný finanční ukazatel musí 
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení druhového 
členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou poskytovatel 
příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy. Celkové plánované 
uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí 3 627 459 Kč. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží příjemce. 
 
Tento dodatek bude 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, 
a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 
jeho uzavření. 
 

 

 

 

 

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

 

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

                    Poskytovatel                                                              Příjemce 

                     Ústecký kraj Město Česká Kamenice 
  Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA                       Jan Papajanovský 
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje,                         starosta     
 na základě pověření dle usnesení 
      Rady Ústeckého č. 017/5R/2021  
                ze dne 13. 1. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


