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Krajský úřad 

ČJ:  
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML3523/01-SoPD/ZD 
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK Č. 1  
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ 

DOTACE  
z Fondu Ústeckého kraje 
z uzavřené dne 7. 9. 2020 

dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů  

 
 
Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Příjemce:  
Město Žatec 

Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec 
Zastoupený: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou Města Žatec 
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu 

Žatec 
E-mail/telefon: mazankova@mesto-zatec.cz/415736260 
IČ: 00265781 
DIČ: CZ00265781 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu: 9005-422481/0100 

(dále jen „příjemce“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ 

DOTACE 

mailto:severa.p@kr-ustecky.cz/+420
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k realizaci projektu 

„Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti 
rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“  

uzavřené dne 7. 9. 2020 (dále jen „dodatek“) 
 
 
1. Smluvní strany se z důvodu žádosti o prodloužení termínu realizace projektu „Podpora 

vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění 
základních úkolů obce – rozvoj zdraví (dále jen „Projekt“) dohodly na následujících 
změnách Smlouvy o poskytnutí investiční dotace uzavřené dne 7. 9. 2020 (dále jen 
„smlouva“): 

V článku I. se znění odst. 1. nahrazuje a nově zní: 

Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje ze dne 22. 6. 2020 poskytuje příjemci dotaci ve výši 10 000 000 Kč (slovy: 
desetmilionůkorun českých), z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti 
uvedené v předložené žádosti „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb 
občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (dále jen 
„Projekt“), z toho podíl investiční dotace je ve výši 5 000 000 Kč (slovy: pětmilionůkorun 
českých) a podíl neinvestiční dotace je ve výši 5 000 000 Kč (slovy: pětmilionůkorun 
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy, pod VS (variabilním symbolem) 00265 za podmínky, že ji příjemce stanoveným 
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2022. 

V článku II. se jeho znění nahrazuje a nově zní: 

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2022 (termín finančního 
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení 
příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

3. 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 do datové schránky 
ID: q7ebuu4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.  

4. Poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. …………… ze dne 26. 4. 2021. 

5. Příjemce potvrzuje, že tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Žatce č. ……………….. ze dne …………… 
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6. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 
V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………………. 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller 
hejtman 

Příjemce 
Město Žatec  
Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka  

 


