
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

č. 17RRD03-0013

který v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 až 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely tyto smluvní strany:

Královéhradecký kraj

se sídlem:

zástupce:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

(dále jen „poskytovatel dotace “)

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
Králové

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 
Královéhradeckého kraje

70889546

CZ70889546

107-4153480277/0100

a

Obec Lukavec u Hořic

sídlo právnické osoby: Lukavec u Hořic 120, 508 01 Lukavec u
Hořic

zástupce právnické osoby: Ing. David Hladík, starosta
IČO: 00271781
bankovní spojení (pro účely této smlouvy dále ......................... 
jen „bankovní účet“):

(dále jen „příjemce dotace“)

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 6) a odst. 19) Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje Č.17RRD03-0013, (dále jen „dotační smlouva“) následovně:

Článek III. odst. 6) nově zní nově takto:

Doba, v níž má být dosaženo účelu stanoveného v článku I. odst. 2) této smlouvy, tj. doba, ve které 
musejí být provedeny všechny činnosti spojené s realizací předmětného projektu, (dále jen „doba 
realizace projektu“) se stanovuje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020. Dotace je poskytována na úhradu 
podpořitelných výdajů. Těmito výdaji jsou výdaje, které jsou podpořitelné podle podmínek 
dotačního programu a v souladu s rozpočtem uvedeným v žádosti o dotaci budou vynaloženy v době 
realizace projektu nebo tvoří kompenzaci již vynaložených výdajů souvisejících s realizací projektu 
v roce podepsání této smlouvy, které si může příjemce dotace jako kompenzaci ponechat 
za předpokladu souladnosti s podpořitelnými výdaji.
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Článek III. odst. 19) nově zní nově takto:

Příjemce dotace je povinen předat poskytovateli dotace Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, jejíž 
součástí je finanční vypořádání dotace (dále jen „Závěrečná zpráva o realizaci projektu“) 
do 31.12. 2020.
Za den předání Závěrečné zprávy o realizaci projektu se považuje den jejího odeslání poskytovateli 
dotace prostřednictvím dotačního portálu. Následně je příjemce dotace povinen doručit poskytovateli 
dotace Závěrečnou zprávu o realizaci projektu v listinné podobě, podepsanou statutárním zástupcem 
příjemce dotace.

II.
Ostatní ustanovení dotační smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Tento dodatek k dotační smlouvě je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena 
pro poskytovatele dotace a jedno pro příjemce dotace.

Doložka podle ustanovení § 23 odst. (1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
O uzavření tohoto dodatku dotační smlouvy rozhodlo zastupitelstvo poskytovatele dotace na svém 
zasedání konaném dne 9. 12. 2019 usnesením č. ZK/24/ /2019 a nabývá platnosti a účinnosti
dnem jeho podpisu smluvními stranami, pokud zvláštní právní předpis [zejména zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů] nestanoví účinnost jinak.

1 9 . 12. 2019
V Z  ¿//£4'0 C /  dne Z/7/j? . j t ú / 7  V Hradci Králové dne

za příjemce dotace

O b ec  L u k a v e c  u H o řic  
L ukavec u H ořic 1 20 

508 01 H ořice
I Č : 0027178)  
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