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Číslo smlouvy:……………….  
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 

v rámci realizace projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP 
B2), CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 

 
Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Ústecký kraj 

Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Zastoupený:   Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:     70892156 

DIČ:    CZ70892156 

Bankovní spojení:  882733379/0800 

(dále jen „Příjemce“) 

a 

Partner s finančním příspěvkem (název) 

Sídlo: 

Zastoupený:  

IČ:      

Bankovní spojení: 

(dále jen „Partner“) 

Článek II 

ÚČEL DODATKU 

Smluvní strany uzavřely dne ………… Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem 

evidovanou pod č. 20/SML…. (dále jen „Smlouva“).  V reakci na důsledky pandemie COVID-

19 kvůli které dochází k prodlužování projektů ve výzvách Šablony pro SŠ a VOŠ II byla 

Řídícím orgánem OP VVV provedena změna Výzvy IKAP II a vydán Metodický dopis č. 1 

měnící Pravidla pro žadatele a příjemce – specifickou část. Tento dodatek zapracovává 

předmětné změny do Smlouvy.   

  

Článek III 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. V článku III Práva a povinnosti smluvních stran, odst. 6 se znění prvního bodu (odrážky) 

nahrazuje následujícím zněním: 
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Příjemce informovat o zahájení realizace aktivit nejpozději 30 kalendářních dnů před jejich 

zahájením. Fyzickou realizaci aktivit je možno zahájit až po ukončení realizace věcně 

totožné šablony v projektu z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 nebo 

02_18_066). V případě, kdy realizaci klíčové aktivity 7b – 7g započne dříve, než je 

ukončen projekt z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II, bude Partner Příjemce bez zbytečného 

odkladu informovat o datu ukončení věcně totožné aktivity v projektu z výzvy Šablony 

pro SŠ a VOŠ II, o datu ukončení realizace projektu ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II a 

o datu předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ 

II. 

2. V článku IV Financování projektu, odst. 5 se znění písm. b) nahrazuje následujícím zněním: 

 

Partner je povinen využívat k úhradě svých způsobilých výdajů včetně plateb dodavatelům této 

zálohy výhradně z projektového účtu. Výdaje jsou způsobilé ode dne, který následuje po 

dni, ve kterém byla ukončena realizace věcně totožné šablony v projektu z výzvy 

Šablony pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 nebo 02_18_066).  

 

Článek IV 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení 
obdrží Příjemce a 1 vyhotovení obdrží Partner. 
 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění  
v registru smluv. 
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. Partner 
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 Příjemce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této 
smlouvy byla zaslána Partnerovi do datové schránky ID: ……………….  

4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením  
č………………ze dne ……. 
 
V Ústí nad Labem dne ………………..                      V ...............................  dne ………….. 

 

 

 

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

Příjemce  Partner 
   


