
Dodatek č. 260/C1/2019/1 
 

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

IČO: 70856508 

zastoupený ředitelem  

Ing. Zbyňkem Hořelicou  

(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“) 

 

a 

 

obec Velké Karlovice 

Velké Karlovice č.p. 1, 756 06 Velké Karlovice 

IČO: 00304417 

zastoupená starostou  

Miroslavem Koňaříkem 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 

260/C1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2019 ze dne 13. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“)   

 

 

t e n t o  D o d a t e k :  

 

 

Článek 2 

Účel Dodatku 

 

 

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových uznatelných nákladů a stanovení 

maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování 

akce „Cyklostezka Velké Karlovice – Jezerné“ – ISPROFOND 5728510119, kdy na 

základě podnětu ze strany příjemce došlo k úpravě položek neuznatelných nákladů 

s dopadem na podstatné náležitosti smlouvy. 

  



 2 

Článek 3 

Změny a doplnění Smlouvy 

 

 
1. V článku 4, odstavec 3 nově zní: 

„3. V roce 2019 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně 

částku 

 

13 380 000 Kč 

(slovy: třináctmilionůtřistaosmdesáttisíckorun českých) 

 

která odpovídá 53,20 % souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, 

které činí 25 147 767,72 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených 

v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 260/C1/2019/1 ve výši 21 384 459,17 Kč vč. DPH 

z předpokládané celkové ceny akce 46 532 226,89 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o 

dílo se zhotovitelem STRABAG a.s.ze dne 13. 06. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 

10. 2018 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2019, která je uložena v jednom 

vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele.  

Příjemce prohlašuje, že zhotovitel akce byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).“ 

 
2. V článku 5, odstavec 2 nově zní: 

„2. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky minimálně ve výši stanoveného vlastního 

procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech stavební části akce uvedených 

v odst. 3 čl. 4 Smlouvy odpovídající nejméně částce 11 767 767,72 Kč dle Přílohy č. 1 

Dodatku č. 260/C1/2019/1. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků 

bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení 

celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl 

vlastních (jiných) prostředků příjemce na akci upraven ve vazbě na úpravu výše podílu 

poskytovaných finančních prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4.“ 

 
3. V článku 7, části B, odstavec 3 nově zní: 

„3. Pokud ve stanovené lhůtě nebude zjednána náprava nebo vráceny finanční prostředky 

tam, kde zjednání nápravy není možné, bude použití poskytnutých finančních prostředků 

v návaznosti na porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy posuzováno jako podezření 

na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 rozpočtových pravidel a bude dále 

postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. Pro účely odvodů ve smyslu § 44a odst. 4 

rozpočtových pravidel se bude jednat o méně závažná porušení povinností uvedených ve 

Smlouvě v případě povinností uvedených v článku 7 části A, v odstavcích 7, 14, 15 a 18 

a v článku 8 odst. 3 věta druhá. V těchto případech bude porušení povinnosti postiženo 

odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, 

jichž se porušení povinnosti týká. V případě, že příjemce v průběhu realizace akce provede 

bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele změnu oproti schválené projektové 

dokumentaci s tím, že tato změna nebude mít za následek změnu financovaného účelu, ani 

nesníží výsledné užitné vlastnosti realizované stavby, bude toto porušení povinností 

ze strany příjemce postiženo rovněž sníženým odvodem za porušení rozpočtové kázně 

ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, jichž se porušení povinnosti týká. 

V případě porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení ZZVZ, bude výše odvodu 

za porušení této povinnosti stanovena v souladu s Pravidly.“ 
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Článek 4 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

 

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:  

Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce.  

 

3. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve 

Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.  

 

4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.  

 

5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.  

 

6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že poskytovateli náleží tři 

jeho vyhotovení a příjemci dvě vyhotovení Dodatku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne …………….……………. 

 

 

 

…...…………………………..………… 

Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel SFDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Velkých Karlovicích dne ……………. 

 

 

 

…...…………………………..………… 

Miroslav Koňařík 

starosta obce 


