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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. ČI. VII odst. 2. Smlouvy o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci ze dne 22.05.2020 tento:

Smluvní strany uzavřely dne 22.05.2020 Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci, jejímž 
předmětem byla finanční výpomoc ve výši 3.700.000 Kč účelově určená na předfinancování 
dotace a vlastního podílu projektu Společná cesta pro cyklisty a chodce Nové Město na 
Moravě- Nová Ves u Nového Města na Moravě.

2. Příjemce vrátí NFV poskytovateli v termínu nejpozději do 30.03.2021 do na bankovní účet 
poskytovatele uvedený v preambuli této smlouvy.

ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 
II

2. Příjemce vrátí NFV poskytovateli v termínu nejpozději do 30.09.2021 na bankovní účet 
poskytovatele uvedený v preambuli této smlouvy.

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené dne 

22.05.2020

Smluvní strany se dohodly, že v ČI. IV Práva a povinnosti příjemce se text odstavce 2. ve znění: 
II

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 9005-1320751/0100
(dále jen „poskytovatel“)

Mikroregion Novoměstsko
se sídlem Tři Studně č.p. 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou 
zastoupený panem Milošem Brabcem, předsedou
IČ: 70934258
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 86-4755460257/0100
(dále jen „příjemce“)
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1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

V Novém Městě na MoravěV Novém Městě na Moravě

1 2. 01. 2021
dne dne 

Za příjemce:Za poskytova

2

Michal Šmarda 
starosta

5. Poskytovateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v 
souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

9. Obě smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 shodně potvrzují autentičnost tohoto 
Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že 
souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl 
ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je poskytovatel, 
který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho 
uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

3. Příjemce podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

8. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních splatností originálu, příjemce obdrží 
jedno vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 2 
strany textu.

ČI. 3
Závěrečná ustanovení

/(

2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva města Nové Město na 
Moravě přijatým na jeho zasedání č. 14 konaném dne 14.12.2020 pod bodem č. 
7/14/ZM/2020.

Lkroregion Novoměstsko
592 04 Oři Studná 25

IČO: 70934253
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