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          evidenční číslo Dodatku S-1223/REG/2021/1 

 

 

Dodatek č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje 
doprovodné infrastruktury 

 
Smluvní strany: 
 

Středočeský kraj 
se sídlem:             Zborovská 11, 150 00 Praha 5 

zastoupený:   Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu pověřený podpisem smlouvy na základě usnesení            
č. 042-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021 

IČO:        70891095 

Číslo bankovního účtu: 
(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

 

Dej Bůh štěstí s.r.o. 
se sídlem:     Českobrodská čp. l7, 28163 Kostelec nad Černými Lesy 
 zastoupený:    Ing. Milanem Starcem, jednatelem a Tomášem Vodochodským, 

jednatelem      

 IČO: 26213567 

 Číslo bankovního účtu:  
 

(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají tento  

 

 

Dodatek č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Stanoviště pro obytná 
auta 

S-1223/REG/2021 

(dále jen „Dodatek“) 
 

  

Čl. I. 
Úvodní ustanovení a předmět Dodatku 

 

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 19. 4. 2021 veřejnoprávní smlouvu                          
č. S-1223/REG/2021, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace ve výši 1 700 000 Kč z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje a doprovodné 
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infrastruktury v rámci Tematického zadání Stanoviště pro obytná auta na zajištění 
realizace projektu s názvem „Stanoviště pro obytná auta v areálu pivovaru Kostelec 
na Černými lesy“, evidenční číslo projektu FDI/KAR/043214/2020 (dále jen 

„projekt“). 
Krajský úřad Středočeského kraje při následné kontrole zjistil nesoulad smlouvy s 
Programem 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury, zveřejněného dne 17. 8. 2020 
(dále jen „Program 2020“), kdy smlouva stanovuje tvrdší podmínky pro vyhlášení 
veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce než je uvedeno v Programu 2020, a 

to v povinnosti prokázání oslovení alespoň pěti dodavatelů. Přesný text je uveden ve 
smlouvě čl. 3, odstavec 3, písmeno g). 

 

2. Na základě této skutečnosti text čl. 3, odstavec 3, písmeno g) nově zní: 
Zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny v místě a čase 
obvyklé.  

U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 200.000 Kč bez 
DPH, je Příjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů u veřejných zakázek 
na dodávky a na služby a tří dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce s těmito 
výjimkami: 

 Příjemce neprovádí oslovení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na 
služby a tří dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu může prokazatelně poskytnout pouze jeden 
dodavatel,  

 pokud plnění veřejné zakázky malého rozsahu mohou prokazatelně poskytnout 
pouze dva dodavatelé, osloví Příjemce pouze tyto dva dodavatele. 

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za porušení 
rozpočtové kázně výši 0,05 % až 100 % peněžních prostředků, které byly 
Poskytovatelem poskytnuty Příjemci na úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, 
při jejímž zadání došlo k porušení výše uvedených povinností, a to na základě rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu k 
závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. 
Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže příjemce dotace postupuje podle § 11 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3. V celém textu Smlouvy se původní se původní slovní spojení „Odbor regionálního 
rozvoje“ nahrazuje výrazem „Odbor kultury a památkové péče“ v příslušném 
mluvnickém pádu. 

  

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 
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Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. O úpravě podmínek v projektu rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením                       

č. 042-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021 a v případě tohoto právního jednání Středočeského 
kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné 
k jeho platnosti.   

 

2. Tento dodatek bude podepsán příjemcem v listinné podobě, a následně poskytovatelem 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Každá smluvní strana 

obdrží smlouvu v elektronické podobě. 
 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu. 

 

 

 

 

 

       V …….. dne ………..             V Praze dne …………            

 

            za příjemce                za poskytovatele 

     Dej Bůh štěstí s.r.o.                                                                    Středočeský kraj 
        

 

 

 

                     
 

          Ing. Milan Starec, v.r.                                                      Mgr. Václav Švenda, v.r. 
                 16. 8. 2021                                                                           26. 8. 2021 

      Ing. Milan Starec                                                               Mgr. Václav Švenda 

                  jednatel                                                                      radní pro oblast kultury,  

        památkové péče a cestovního ruchu 

 

 

 

 

      Tomáš Vodochodský, v.r. 
              16. 8. 2021 

        Tomáš Vodochodský  
                 jednatel         

        

 

 

    

                                                                                                                


