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     Ev. č. KK00086/2019/1 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu 

soudržnosti Severozápad 
 

 

 

S m l u v n í   s t r a n y 
 

 

Karlovarský kraj 

Sídlo:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupený:   Ing. Josefem Janů, členem Rady Karlovarského kraje 

IČO:    70891168 

DIČ:     CZ70891168  

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s.                            č.ú.: xxx 

                                    Československá obchodní banka, a.s.  č.ú.: xxx 

                                    Česká spořitelna, a.s.                            č.ú.: xxx 

                                    PPF banka a.s.                                      č.ú.: xxx 

 (dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad  

Sídlo:    Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 

Zastoupená:   Bc. Pavlem Csonkou, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad 

IČO:    75082136 

DIČ:    CZ75082136 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem 

Číslo účtu:   xxx 

(dále jen „příjemce“) 

  

 

1. Ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst.  

1 písm. k) a § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů“), zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytl poskytovatel příjemci dotaci na základě smlouvy uzavřené 

mezi poskytovatelem a příjemcem dne 24. 1. 2019, ev. č. smlouvy KK 00086/2019, na 
výdaje definované v § 16c písm. b) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“). 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že text čl. II. bodu 4. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 
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Původní znění: 

 

Dotace je určena: 

Položka rozpočtové skladby Poznámka 

5137 - drobný hm. dl. majetek 

Výdaje na pokrytí docházkového terminálu, 2 ks 

skartovacích strojů, případný nákup ICT techniky. 

5139 - nákup materiálu 

Výdaje na nákupy kancel. potřeb, drobné provozní výdaje 

související s autoprovozem. 

5166 - konz. poradenské a právní 

služby 

Výdaje na právní služby, které jsou občanskoprávního 

charakteru. Ty nelze hradit z prostředků Ministerstva pro 

místní rozvoj. 

5167 - služby školení a 

vzdělávání 

Výdaje na školení, které nelze hradit z prostředků 

Ministerstva pro místní rozvoj. 

5168 - služby zpracování dat 

Výdaje na technickou podpory IS Ginis související s 

ukončováním RR SZ a archivací dokumentů. 

5169 - nákup ostatních služeb 

Výdaje na neplánované nákupy služeb z nezpůsobilých 

výdajů. 

5173 - cestovné 

Výdaje související s nezpůsobilými výdaji na vzdělávání 

(CP na školení). 

5175 - pohoštění Výdaje související s nezpůsobilými výdaji, které nelze 

hradit z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. 

Tvorba sociálního fondu 

Vypočteno z předpokládaného objemu výdajů na platy v 

roce 2019. 

Celkem  259.000 Kč 

 

 

Nové znění: 
 

Dotace je určena: 

Položka rozpočtové skladby Poznámka 

5042 – odměny za užití 

počítačových programů  

5137 - drobný hm. dl. majetek 

Výdaje na pokrytí docházkového terminálu, 2 ks 

skartovacích strojů, případný nákup ICT techniky. 

5139 - nákup materiálu 

Výdaje na nákupy kancel. potřeb, drobné provozní výdaje 

související s autoprovozem. 

5166 - konz. poradenské a právní 

služby 

Výdaje na právní služby, které jsou občanskoprávního 

charakteru. Ty nelze hradit z prostředků Ministerstva pro 

místní rozvoj. 

5167 - služby školení a 

vzdělávání 

Výdaje na školení, které nelze hradit z prostředků 

Ministerstva pro místní rozvoj. 

5168 - služby zpracování dat 

Výdaje na technickou podpory IS Ginis související s 

ukončováním RR SZ a archivací dokumentů. 

5169 - nákup ostatních služeb 

Výdaje na neplánované nákupy služeb z nezpůsobilých 

výdajů. 
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5173 - cestovné 

Výdaje související s nezpůsobilými výdaji na vzdělávání 

(CP na školení). 

5175 - pohoštění Výdaje související s nezpůsobilými výdaji, které nelze 

hradit z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. 

Tvorba sociálního fondu 

Vypočteno z předpokládaného objemu výdajů na platy v 

roce 2019. 

Celkem  259.000 Kč 

 
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který 

zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci na e-mail: 

ridiciorgan@nuts2severozapad.cz. tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

5. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK  156/04/19 

ze dne 25. 4. 2019 

 

6. Dodatek č. 1 je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva 

poskytovatel. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
 

 

V Ústí nad Labem dne …................ V Karlových Varech dne ................... 

Za příjemce dotace 

 

Za poskytovatele dotace 

 

…….…………………………….. …………………………………….. 

Bc. Pavel Csonka,  Ing. Josef Janů 

předseda Regionální rady regionu   člen Rady Karlovarského kraje 

soudržnosti Severozápad 

 

 

 

Za správnost: Langová 


