Dodatek č. 1
ke smlouvě č. OLP/5426/2016
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Liberecký kraj
se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7964000277/0100
dále jen „poskytovatel“
a
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078
osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Růžička, ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 32331461/0100
dále jen „příjemce“

takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2017 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve
správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ na období od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017, jejíž finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 82/V/16/ZK dne 20. 12. 2016 a č. 174/17/ZK dne 25. 4. 2017 (dále
jen smlouva).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je navýšení částky na zimní údržbu v rámci období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 o 20.000.000 Kč.
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Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy:
2. Bod 1. článku II. smlouvy ve znění:
Celková výše účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje může činit až
100 % z celkových způsobilých výdajů na neinvestiční výdaje akce uvedené v Článku I.
odst. 1., maximálně však 265.000.000 Kč. Tato částka je rozdělena na zimní údržbu,
maximálně však 125.000.000 Kč a na běžnou údržbu, maximálně však 140.000.000 Kč.
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
Celková výše účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje může činit až
100 % z celkových způsobilých výdajů na neinvestiční výdaje akce uvedené v Článku I.
odst. 1., maximálně však 285.000.000 Kč. Tato částka je rozdělena na zimní údržbu,
maximálně však 145.000.000 Kč a na běžnou údržbu, maximálně však 140.000.000 Kč.
3. Bod 2. článku II. smlouvy ve znění:
Finanční prostředky do výše 265.000.000 Kč budou poskytovány tak, že po odsouhlasení
dotace budou příjemci uvolňovány finanční prostředky na základě dílčích průběžných
vyúčtování za příslušný měsíc a to v souvislosti se skutečně realizovanými a
odsouhlasenými činnostmi a pracemi provedenými společností Silnice LK a.s. na
základě uzavřené příkazní smlouvy a v souladu s mandátní smlouvou. Za měsíc
prosinec 2017 bude uvolněna záloha celkem ve výši rozdílu částky 125.000.000 Kč a
součtu všech dílčích plnění položek zimní údržby od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017 a rozdílu
částky 140.000.000 Kč a součtu všech dílčích plnění položek běžné údržby od 1. 1. 2017
do 30. 11. 2017. Tato zálohová platba bude uvolněna nejdříve po obdržení dílčího plnění
za období od 16. 11. 2017 do 30. 11. 2017, nejpozději však 27. 12. 2017.
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
Finanční prostředky do výše 285.000.000 Kč budou poskytovány tak, že po odsouhlasení
dotace budou příjemci uvolňovány finanční prostředky na základě dílčích průběžných
vyúčtování za příslušný měsíc a to v souvislosti se skutečně realizovanými a
odsouhlasenými činnostmi a pracemi provedenými společností Silnice LK a.s. na
základě uzavřené příkazní smlouvy a v souladu s mandátní smlouvou. Za měsíc
prosinec 2017 bude uvolněna záloha celkem ve výši rozdílu částky 145.000.000 Kč a
součtu všech dílčích plnění položek zimní údržby od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017 a rozdílu
částky 140.000.000 Kč a součtu všech dílčích plnění položek běžné údržby od 1. 1. 2017
do 30. 11. 2017. Tato zálohová platba bude uvolněna nejdříve po obdržení dílčího plnění
za období od 16. 11. 2017 do 30. 11. 2017, nejpozději však 27. 12. 2017.
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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. Tento dodatek byl
schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 221/17/ZK ze dne 30. 5. 2017.

V Liberci dne: 16. 6. 2017

V Liberci dne: 9. 6. 2017

Poskytovatel:

Příjemce:

…………………………….
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

…………………………………
Ing. Jan Růžička
ředitel
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