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Strana 1 (celkem 2)                                        

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

č. SD/2020/0490/1 
 

Smluvní strany:  

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem   : Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

zastoupené       : RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem 

IČ   : 00262340 

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu  : 121451/01000 

(dále jen „poskytovatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 

Ixx Dxxxxxx, nar. xx. xx. xxxx 

bydliště    : Arbesova 4748/84, 466 04 Jablonec nad Nisou  

zastoupená    :   

na základě plné moci ze dne  

IČ     :  

DIČ    :  

Bankovní spojení  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu    : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „příjemce“) 

na straně druhé 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace /dále 

Dodatek/.  

Důvodem uzavření Dodatku je snížení celkové výše účelové investiční dotace na částku 

odpovídající dvěma bytovým jednotkám řešených projektem. Dodatek byl schválen 

usnesením Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou č. ZM/xxxx/2020  

ze dne 17. 12. 2020. 

  

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

Tímto dodatkem se mění odstavec č. 1, který nově zní: 

 

1. Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 

5. 8. 2020 pro projekt s názvem: 

 

„Kanalizační přípojka - Arbesova 84“, 

 

který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou č. ZM/234/2019  

ze dne 12. 12. 2019. 
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Článek II.  

Výše dotace a její uvolnění 

 

Tímto dodatkem se mění odstavec č. 1, který nově zní: 

 

1. Celková výše účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou 

činí 100.000,- Kč (jednostotisíckorunčeských). Výše poskytnuté dotace je limitní.  

 

Celkové výdaje projektu 253.831,00 Kč 

Celkové způsobilé výdaje 233.623,00 Kč 

Dotace města 100.000,00 Kč 

Zdroje příjemce dotace 133.623,00 Kč 

 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení  

 

Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí dotace č. SD/2020/0490 uzavřené dne 5. 8. 2020 

nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení si ponechá 

poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne: ……………. V Jablonci nad Nisou dne: ............................. 

 

 

 

 

Poskytovatel: Příjemce: 

 

 

 

……………………………. ………………………………… 

RNDr. Jiří Čeřovský Ixx Dxxxxxxx 

primátor 
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