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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH 
PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad 
Se sídlem: Berní ul. 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 75082136 
DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) 
zastoupená: RSDr. Milanem Pipalem, Předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
číslo účtu: 2420682/0800 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a 

Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 00081531 
DIČ: CZ00081531 
zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města 
zapsané v rejstříku ekonomických subjektů, dne 1. 1. 2001 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1 
číslo účtu: 9005-1125411/0100 
(dále jen „příjemce dotace“) 

uzavírají podle ustanovení čl. XIX. odst. 3 a čl. XXIII. odst. 6 níže uvedené Smlouvy tento 

 

Dodatek č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.1.00/15.00581 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad 

(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“) 

název projektu:  

Revitalizace městského centra II. Etapa, 2. stavba 
 

I. 

Na základě Žádosti o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti 
projektu č.j.: RRSZ 12501/2014 ze dne 12. 6. 2014 a souhlasu s plánovanou změnou v době udržitelnosti č.j.: 
RRSZ 12660/2014, který byl vydán dne 13. 6. 2014 a na základě Protokolu o kontrole č.j.: RRSZ 4063/2016, 
ze dne 31. 03. 2016, se mění text Smlouvy (ve znění Dodatku č.1) takto: 
 

1. Článek IX. Udržitelnost projektu, se doplňuje o odstavce č. 5 a 6. v tomto znění: 
 

5. Příjemci dotace byl povolen zásah do investice, který spočíval v provedení stavebních úprav jednotlivých 
kójí tak, aby byly připraveny k pronájmu konkrétním nájemníkům. Důsledkem těchto stavebních úprav bylo 
rušení některých konstrukcí: výtah, prostupy střechou, svislé konstrukce, povrchy, přesun hmot, izolace, lité 
podlahy a dlaždicové podlahy, malby a zasklívání. 
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6. S ohledem na nefunkčnost projektu v době povodní a následných stavebních úprav (období od 3. 6. 2013 
do 24. 8. 2015) se prodlužuje doba udržitelnosti o 813 dnů. Původně stanovený termín konce doby 
udržitelnosti projektu 20. 03. 2017 se mění na 11. 06. 2019. 
 

II. 

1. Změny provedené tímto Dodatkem, které mají vliv na přílohy Smlouvy, automaticky mění nebo 
ruší znění těchto příloh. Změny příloh provedené nad rámec Dodatku se považují za neplatné. 

2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1) nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 
v platnosti a účinnosti beze změn. 

3. Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem. 

4. Tento Dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Příjemce dotace obdrží jedno a poskytovatel dotace tři vyhotovení. 

5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

6. Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 
………… usnesením č. ……….. 

 

 

V Ústí nad Labem dne …................... V Ústí nad Labem dne ………………….. 

Za poskytovatele dotace Za příjemce dotace 

 

 

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

 

 

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

RSDr. Milan Pipal, 
Předseda Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad 

Ing. Věra Nechybová, 
Primátorka města  

 
 

             


