
Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/2352/18/D č. 1) KUJCP01QUXP5

ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu 
„Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice" 

schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování 
z Integrovaného regionálního operačního programu 

uzavřené ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
(číslo smlouvy SDO/OEZI/2352/18)

(dále jen „dodatek")

I.
Smluvní strany

1. Poskytovatelem dotace je:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice 
IČ: 70890650 
DIČ: CZ70890650

zastoupený Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmana
(dále jen „poskytovatel”)

2. Příjemcem dotace je:
Muzeum středního Pootaví Strakonice 
Zámek 1,386 01 Strakonice 
IČ: 00072150

Plátce DPH v rámci daného projektu: Dano El ne
Možnost odpočtu DPH na vstupu v rámci projektu: □ ano El ne
zastoupené PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou
(dále jen „příjemce”)

H.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje 
na kofinancování projektu „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky 
Hrad Strakonice schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování 
z Integrovaného regionálního operačního programu, č. smlouvy SDO/OEZI/2352/18 
(dále jen „smlouva").

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy, a to formou tohoto dodatku, jehož 
předmětem je změna ěl. IV. „Výše a čerpání dotace", odst. 4 smlouvy. Tento dodatek upravuje 
na základě žádosti Muzea středního Pootaví Strakonice výši investiční a neinvestiční dotace 
ve druhé a třetí splátce a změnu harmonogramu předkládání žádostí o proplacení dotace 
z rozpočtu Jihočeského kraje.
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III.
Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se mění čl. IV. „Výše a čerpání dotace“, odst. 4 smlouvy, který nově zní:

Harmonogram předkládání žádostí o proplacení dotace ve výši uvedené v odst. 2 tohoto článku
bude následující:

Harmonogram předkládání žác ostí o proplacení dotace v Kč

Žádost Termín předložení žádosti
Výše dotace

Investiční výdaje Neinvestiční výdaje

1. září 2018 362 600,00 811 500,00
2. únor 2019 303 530,00 4 237 070,00
3. prosinec 2020 2 656 470,00 1 929 030,00
4. únor 2021 1 684 656,00 20 677,10

Celkem 5 007 256,00 6 998 277,10

Harmonogram předkládání žádostí o proplacení dotace lze upravit pouze písemným dodatkem
k této smlouvě.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají dále nedotčená a nadále v platnosti.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích ..../..1.7)?.*. Ve Strakonicích..0. .1.7.12 7.2020

za příjemc
PhDr. Ivana Říhová

ředitelka
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