Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
č. OLP/3532/2015
" Pořízení dokumentace k pietní obnově Ještědu "
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě zmocnění Ing. Květou Vinklátovou,
členkou rady kraje pověřenou řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7964200287/0100
dále jen "poskytovatel"
a
Ještěd 73, z.s.
se sídlem: Liberec XIX-Horní Hanychov 153, 460 08 Liberec
IČ: 22606378
osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Vít Vážan, osoba zastupující předsedu Rady spolku
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 273564645/0300
evidence: spis. značka L 8149 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen "příjemce"

takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2016 smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3532/2015, jejímž předmětem je podpora projektu
"Pořízení dokumentace k pietní obnově Ještědu" (dále jen „smlouva“).
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2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce ze dne 13. 5. 2017 o prodloužení
termínu realizace projektu uvedeného v čl. III. odst. 4 smlouvy o poskytnutí dotace
z důvodu zpoždění při výběru vhodného architekta pro realizaci projektu. Zároveň je tímto
dodatkem upraven čl. I. odst. 4, který upravuje možnosti použití finančních prostředků
z rozpočtu poskytovatele.

Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 4 smlouvy ve znění:
„Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele mohou být použity v souladu s účelem
projektu na:
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví příjemce na projekt
uvedený v čl. I. odst. 1
b) nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví příjemce na
projekt uvedený v čl. I. odst. 1
c) nákup materiálu na projekt uvedený v čl. I. odst. 1
d) nákup služeb vč. výdajů na opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku
na projekt uvedený v čl. I. odst. 1.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele mohou být použity v souladu s účelem
projektu na:
a) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do vlastnictví příjemce na projekt
uvedený v čl. I. odst. 1.
b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví příjemce na projekt uvedený
v čl. I. odst. 1
c) nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví příjemce na
projekt uvedený v čl. I. odst. 1
d) nákup materiálu na projekt uvedený v čl. I. odst. 1
e) nákup služeb vč. výdajů na opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku na
projekt uvedený v čl. I. odst. 1.“

3. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:
„Termín zahájení realizace projektu je 1. prosince 2015 a termín ukončení realizace
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projektu je nejpozději do 30. června 2017. Ukončením realizace projektu se rozumí
dokončení veškerých aktivit na projektu.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je 1. prosince 2015 a termín ukončení realizace
projektu je nejpozději do 30. listopadu 2017. Ukončením realizace projektu se rozumí
dokončení veškerých aktivit na projektu.“
4. Článek III. odst. 6 smlouvy ve znění:
„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace,
nejpozději do 20. srpna 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím
účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů
od nabytí účinnosti této smlouvy. 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 kultury, památkové péče a
cestovního ruchu 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 19. ledna 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této
smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
této smlouvy. 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 kultury, památkové péče a cestovního ruchu 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. 10, 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.
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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, a na elektronické úřední desce poskytovatele.
Příjemce výslovně souhlasí a tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn
v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 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. 272/17/ZK ze dne 27. 6. 2017.

V Liberci dne 8. 8. 2017

V Praze dne 28. 7. 2017

………………………………
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje

……………………………….
Ing. Vít Vážan, osoba
zastupující předsedu Rady
spolku
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