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Objednávka č.: 13/2017 KUR - dodatek č.1 

Čj.: MUZA   6162/2019 ROZ           

V Žatci dne: 11. 2. 2019                 

 

 

     Město Žatec 
Městský úřad Žatec 

Odbor rozvoje města 

nám. Svobody 1              

438 01 Žatec 
 

 

 

Vyřizuje: Bc. Jitka Jelínková      Tel.:      IČ : 00265781 DIČ: CZ 00265781 

 

 

    

K faktuře přiložte kopii objednávky. 

 
 

 
OBJEDNÁVKA – dodatek č. 1 

 
 
 

Manažerské řízení a monitoring projektu „Sběrný dvůr v Žatci“, financovaného v rámci 
OPŽP 2014-2020 – 41. výzva, registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003937 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články 
objednávky č. 13/2017 KUR ze dne 11.10.2017. 

 

Původní text: 
 
Platební podmínky: 
Rozdělení plateb za manažerské řízení bude následující:  
1. část bude proplacena po zaslání podkladů pro vydání RoPD a změnového RoPD  
(na vysoutěžené celkové způsobilé výdaje) – ve výši 40 % ceny manažerského řízení 
2. část bude proplacena po fyzickém ukončení realizace projektu a vypořádané poslední 
žádosti o platbu – ve výši 50 % manažerského řízení 
3. část bude proplacena po vypracování podkladů k ZVA a jejich odevzdání poskytovateli 
dotace – ve výši 10 % manažerského řízení. 
 
Další část fakturace bude proplacena po vypracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti  
a jejich odevzdání poskytovateli dotace – vždy ve výši 1/5 z celkové ceny monitoringu každý 
rok, a to po dobu 5 let. 
 
 
 



Nahrazuje se textem: 
 
Platební podmínky: 
Rozdělení plateb za manažerské řízení bude následující:  
1. část bude proplacena po zaslání podkladů pro vydání RoPD a změnového RoPD  
(na vysoutěžené celkové způsobilé výdaje) – ve výši 40 % ceny manažerského řízení 
2. část bude proplacena po fyzickém ukončení realizace projektu a přípravě podkladů  
k 1. žádosti o platbu – ve výši 50 % manažerského řízení 
3. část bude proplacena po vypracování podkladů k ZVA a jejich odevzdání poskytovateli 
dotace – ve výši 10 % manažerského řízení. 
 
Další část fakturace bude proplacena po vypracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti  
a jejich odevzdání poskytovateli dotace – vždy ve výši 1/5 z celkové ceny monitoringu každý 
rok, a to po dobu 5 let. 
 
 
 
 
V ostatních ujednáních zůstává objednávka č. 13/2017 KUR ze dne 11.10.2017 beze změn. 
 

 

 

 

 

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

Podpis správce rozpočtu:                                                    Ing. Kateřina Mazánková 
        Vedoucí Odboru rozvoje města 

 
 

 



Od: "Irena Kvízová" < > 

Komu: "'Jelínková Jitka, Bc.'" < > 

Odesláno: 12.2.2019 8:47:18 
Předmět: RE: Objednávka - manažerské řízení a monitoring - DODATEK Č. 1- Sběrný dvůr v Žatci 

  

Zdravím, 
  
potvrzuji příjem objednávky a tímto ji akceptuji. 
  
S pozdravem 

  
Mgr. Irena Kvízová 

 

  
Tel.: 
E-mail: 
  
  
  
From: Jelínková Jitka, Bc. [mailto:j ]  
Sent: Tuesday, February 12, 2019 8:43 AM 
To: Irena Kvízová < > 
Subject: Objednávka - manažerské řízení a monitoring - DODATEK Č. 1- Sběrný dvůr v Žatci 
  

Zdravím, 

na základě dohody zasílám Dodatek č. 1 k objednávce 13/2017 KUR a žádám tímto o písemnou 
akceptaci . 

  

  
  

S pozdravem 

  

Bc. Jitka Jelínková 

dotace 

Odbor rozvoje města 

Městský úřad Žatec 

nám. Svobody 1, 438 24 Žatec 

tel:  

e-mail:  

 

 

 

 
 


