
Dodatek č. 3
(SFV/OEZI/2207/17/D č. 3) KUJCP01QSD08

ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje 
na realizaci projektu „Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA“ 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 SFV/OEZI/2207/17)

(dále jen „dodatek")

I.
Smluvní strany

1. Poskytovatelem výpomoci 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. Příj emcem výpomoci j e:
Alšova jihočeská galerie
Hluboká nad Vltavou 144,373 41 Hluboká nad Vltavou
Vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. Pr 125
IČ: 00073512
Plátce DPH: □ ano IHl ne
Možnost odpočtu DPH na vstupu v rámci projektu: □ ano ISI ne
zastoupená Mgr. Alešem Seifertem, ředitelem
(dále jen „příjemce”)

H.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2017 Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce depozitárního objektu 
SPARTA" schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování z Integrovaného 
regionálního operačního programu, č. smlouvy SFV/OEZI/2207/17 (dále jen „smlouva").

2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SFV/OEZI/2207/17/D č. 1) ze dne 25. 10. 2018 (dále jen dodatek č. 1) 
došlo ke změně čl. IV. „Výše a čerpání výpomoci", odst. 1, 2 a 4 smlouvy.

3. Dodatkem č. 2 (č. dodatku SFV/OEZI/2207/17/D č. 2) ze dne 14. 2. 2019 (dále jen dodatek č. 2) 
došlo ke změně čl. IV. „Výše a čerpání výpomoci", odst. 1, 2 a 4 a čl. V. „Finanční vypořádání", 
odst. 2 smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy, a to formou tohoto dodatku, jehož 
předmětem je změna čl. V. „Finanční vypořádání", odst. 2 smlouvy. Tento dodatek upravuje 
na základě žádosti Alšovy jihočeské galerie termín vrácení návratné finanční výpomoci 
poskytnuté z rozpočtu Jihočeského kraje do pravomocného rozhodnutí soudu v rámci podané 
žaloby o nevyplacení části dotace.
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III.
Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se mění čl. V. „Finanční vypořádání", odst. 2 smlouvy, který nově zní:

Příjemce je povinen po ukončení realizace projektu (v případě etapizace projektu
po ukončení každé etapy) v souladu s podmínkami Registrace akce a Rozhodnutím o poskytnutí
dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace uzavřenými mezi Ministerstvem pro místní
rozvoj a Alšovou jihočeskou galerií dle stanoveného časového harmonogramu žádat o proplacení
způsobilých výdajů z Integrovaného regionálního operačního programu a po přijetí příslušných
prostředků na svůj účet je vrátit poskytovateli tak, aby do 15 pracovních dnů od obdržení byly
připsány na účet poskytovatele 250000310/0300. Poslední část návratné finanční výpomoci
musí být vrácena nejpozději do 6 měsíců od pravomocného rozhodnutí soudu v rámci
podané žaloby o nevyplacení části dotace. V den podání žádosti o proplacení způsobilých
výdajů z Integrovaného regionálního operačního programu musí být avízo o předložení žádosti
zasláno e-mailem i poskytovateli, a to na adresu hajickovaj@kraj-jihocesky.cz.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek 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 -12- 2020

V Hluboké nad Vltavou

ředitel
alšova
jLiučeská
galerie

Alšova jihočeská galerie
CZ 373 41
Hluboká nad Vltavou
č. p. 144
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