Dodatek číslo1
ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Doprava, program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy č. OLP/2652/2016
schválený Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 20. 12. 2016 usnesením č. 112/V/16/ZK
Smluvní strany:
Liberecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
: Martinem Půtou, hejtmanem
na základě plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana, řízení
resortu dopravy, investic a veřejných zakázek
: 70891508
: CZ70891508
: Komerční banka, a.s.
: 19-7964250217/0100

(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné
a
Jilemnicko – svazek obcí
se sídlem
: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
zastoupené
: Ing. Petr Matyáš, předseda
IČ
: 70694061
Bankovní spojení
: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu
: 3294602309/0800
(dále jen „příjemce“)
na straně druhé
uzavírají v souladu s článkem V., odst. 3. výše uvedené smlouvy t e n t o
dodatek číslo 1:
Úvodní ustanovení
1. Dne 19. 7. 2016 uzavřely smluvní strany Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, č. OLP/2652/2016 (dále jen smlouva).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o možnost čerpání zálohy 90%
dotace na projekt.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek II. odst. 5 smlouvy ve znění:
V případě, že nebude poskytnuta záloha, budou finanční prostředky převedeny na účet
příjemce do 30 dnů ode dne, kdy poskytovatel písemně potvrdí příjemci správnost
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předloženého úplného závěrečného vyúčtování, ve výši odpovídající smluvním podmínkám,
maximálně do výše přiznané dotace.
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
Příjemci bude poskytnuta záloha ve výši max. 90 % z celkové přiznané dotace. Finanční
prostředky ve výši 270.000 Kč budou převedeny do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti
tohoto dodatku na účet příjemce. Zbývající část finančních prostředků bude převedena na účet
příjemce do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy poskytovatel písemně potvrdí příjemci
správnost předloženého úplného závěrečného vyúčtování, ve výši odpovídající smluvním
podmínkám, maximálně do výše přiznané dotace snížené o poskytnutou zálohu.
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden
obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek
byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude
zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i
v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
V Liberci dne

V Jilemnici dne

………………………………

…………………………

Marek Pieter

Ing. Petr Matyáš

náměstek hejtmana, řízení

předseda

resortu dopravy, investic a
veřejných zakázek

Strana 2 (celkem 2)

