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          evidenční číslo Dodatku: S-1181/REG/2021/2 

 

 

Dodatek č. 2  
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné 
infrastruktury ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2021 vedené 

v evidenci poskytovatele pod č. S-1181/REG/2021 
 
 
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. 104-

32/2021/RK ze dne 26. 8. 2021 

                             

IČO:        70891095 

Číslo bankovního účtu: 
(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

 

SWIFT sport s.r.o. 
se sídlem:     V Cibulkách 408/1, Praha 5, 15000 
 zastoupený:    Tomášem Vodičkou, jednatelem      

 IČO: 27381391 

 Číslo bankovního účtu:  
 

(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají tento  

 

 

Dodatek č. 2 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury v rámci Tematického zadání Vybavení kempů, 
koupališť a zázemí ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2021 vedené v evidenci poskytovatele pod 

S-1181/REG/2021 (dále jen „Dodatek“) 
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Čl. I. 
Úvodní ustanovení a předmět Dodatku 

 

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 26. 4. 2021 veřejnoprávní smlouvu č. S-

1181/REG/2021, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace ve výši 999 600,00 Kč z 

rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje a doprovodné 
infrastruktury v rámci Tematického zadání Vybavení kempů, koupališť a zázemí na 

zajištění realizace projektu „Rekonstrukce zařízení kempu Lesní tábořiště Nebřich, 
evidenční číslo projektu FDI/KEM/043149/2020 (dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 12. 8. 2021 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
S-1181/REG/2021, jehož předmětem bylo stanovení smluvních podmínek v souladu s 
Programem 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury, zveřejněného dne 17. 8. 2020 

na základě usnesení Zastupitelstva SK 042-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021. 

 

3. Příjemce požádal o posunutí termínu realizace projektu z důvodu odmítavého postoje 

výrobců kontejnerového sanitárního zařízení k dodržení tak krátkého termínu pro dodání 
zboží, a to z důvodu následků pandemie Covid-19, kdy firmy čelí nedostatku 
kvalifikovaných pracovních sil. Příjemce není v současně době schopen najít výrobce, 
který by nabídl splnění zakázky do konce roku, ačkoliv oslovil již 15 dodavatelů. 
Příjemce žádá o úpravu podmínek projektu, a to v rozsahu provedení změny původního 
termínu dokončení realizace projektu k  31. 12. 2021 na nově stanovený termín do 30. 6. 

2022. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že původní termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 

2021 se mění na termín do 30. 6. 2022. 

 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. O úpravě podmínek v projektu a uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Středočeského kraje 

usnesením č. 104-32/2021/RK ze dne 26. 8. 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. 
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3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu. 
 

 

Příloha:   

č. 1:  Žádost o změnu termínu projektu  
 

 

 

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

 

 

 

            za příjemce                  za poskytovatele 

      SWIFT sport s.r.o.                                                                       Středočeský kraj 
        

 

 

 

 

        Tomáš Vodička, v.r.                                                            Mgr. Václav Švenda, v.r. 
              2. 9. 2021                                                      13. 9. 2021 

            Tomáš Vodička                                                                   Mgr. Václav Švenda 

               jednatel                                                                          radní pro oblast kultury,  

                                                                                             památkové péče a cestovního ruchu 
             

 

 

        

 

 

    

                                                                                                                


