
 

DODATEK č. xx 
 KE SMLOUVĚ 

O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
č. xxxxxxx 

 
Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03)  

 

Královéhradecký kraj 

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové 

zástupce: xxxxxxx 

IČO: 

DIČ: 

70889546 

CZ70889546 

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové 

č. účtu:  78-7544530247/0100 

 (dále jen „poskytovatel“) 

a 

 

xxxx 

se sídlem: xxxx 

zástupce: xxxx 

IČO: xxxx 

DIČ: xxxxx 

bankovní spojení: xxxx 

č. účtu:  xxxx 

 

(dále jen „příjemce“) 

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 

s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

dodatek č. xx ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje uzavřené 

dne xxxx, jejímž předmětem bylo poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory 
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z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

na rok 2014 (dale jen „Dodatek č. xx”). 

I. 

Článek I. odst. 1. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje uzavřené 

dne xxxx, jejímž předmětem bylo poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory 

z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

na rok 2014 (dale jen Smlouva”) se doplňuje o písmeno d), které zní: 

 „d) výdaje za uskutečněný zásah JSDH obce na výzvu územně příslušného operačního 

a informačního střediska HZS mimo její územní obvod za období od 01. 09. 2014 do 31. 12. 

2014.“ 

II. 

Článek II. odst. 1. Smlouvy zní: 

Přijemci je poskytována účelová neinvestiční dotace v celkové výši xxxx Kč.  

 

 

III. 

Článek II. odst. 2. Smlouvy se doplňuje o písmeno d), které zní: 

d) podle článku I. odst. 1. písm. d) se poskytují ve výši xxxx Kč. 

 

 

IV. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou Dodatkem č. x dotčena a zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. xx byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne xxxx 2014 

usnesením číslo ZK/xx/xx/2014. 

3. Dotace podle článku III. Dodatku č. xx bude poskytnuta nejpozději do 30 dnů ode dne 

nabytí účinnosti této smlouvy na účet příjemce uvedený v záhlaví tohoto dodatku. 

4. Dodatek č. xx nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poskytovatelem. 

5. Dodatek č. xx smlouvy o poskytnutí dotace je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností 

originálu, z toho dva stejnopisy jsou určeny poskytovateli a jeden příjemci. 

 

6. Příjemce prohlašuje a podpisem Dodatku č. xx stvrzuje, že byl před jeho podpisem řádně 

a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků podle tohoto dodatku 

a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný 

souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze 

Smlouvy. 

 

 

       V …………………………. dne ………        Hradci Králové dne ..................................... 

        

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

             za příjemce za poskytovatele 


