Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Doprava, program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy č. OLP/2656/2016

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem
hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek
bankovní spojení: Komerční banka, a.s
číslo účtu: 19-7964250217/0100
dále jen "poskytovatel"
a
Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor - Bílý Kostel nad Nisou, zájmové sdružení
právnických osob
se sídlem: náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: 72559616
osoba oprávněná podepsat dodatek: Jiří Rýdl, předseda představentstva
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4144177399/0800
evidence: L 9007 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen "příjemce"

takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2016 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
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Libereckého kraje č. OLP/2656/2016, jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční
dotace na projekt s názvem: "Cyklostezka svaté Zdislavy II. a III. etapa Jítrava - Jablonné v
Podještědí" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce ze dne 17. 3. 2017 o změnu
termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 6. 2016 a termín ukončení realizace projektu je
nejpozději 30. 6. 2017."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 6. 2016 a termín ukončení realizace projektu je
nejpozději 20. 12. 2017."
3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do
19. 8. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí
provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
Ukončením realizace projektu se rozumí kompletní zpracování příslušného stupně
projektové dokumentace a v případech, kdy stupeň dokumentace vyžaduje vydání
rozhodnutí, pak se dnem ukončení realizace projektu rozumí nabytí právní moci
rozhodnutí. Ukončení realizace projektu je zároveň stvrzeno protokolárním převzetím
projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, tento doklad se v kopii dokládá k
vyúčtování. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném
formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro
vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné
vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté
prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst.
11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do
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8. 2. 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí
provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
Ukončením realizace projektu se rozumí kompletní zpracování příslušného stupně
projektové dokumentace a v případech, kdy stupeň dokumentace vyžaduje vydání
rozhodnutí, pak se dnem ukončení realizace projektu rozumí nabytí právní moci
rozhodnutí. Ukončení realizace projektu je zároveň stvrzeno protokolárním převzetím
projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, tento doklad se v kopii dokládá k
vyúčtování. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném
formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro
vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné
vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté
prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst.
11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."
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 poskytovatele 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. Tento dodatek byl
schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 224/17/ZK ze dne 30. 5. 2017.
V Liberci dne

V Jablonném v Podještědí dne

………………………………

…………………………

Poskytovatel

Příjemce
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