
Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu

Královéhradeckého kraje č.SR_22_7190506
(dále jen „Dodatek “)

 
1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

IČ: 70 88 95 46

DIČ: CZ 70 88 95 46

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 78-7544530247/0100

(dále též jako „Poskytovatel “)

a

Název: Sociální služby města Jičína

Se sídlem: Hofmanova 574,50601 Jičín

Zastoupený: Mgr. Tomáš Kolátor

IČ: 70888167

Číslo účtu: 000094-0002917541/0710

Identifikátor služby: 7190506

(dále též jako „Příjemce “)

Poskytovatel a Příjemce dále též jako „Smluvní strana “ či „Smluvní strany “

uzavřeli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.SR_22_7190506 (dále jen 
Smlouva“).



 
2. Předmět Dodatku
 
2.1  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  čl.  5.1.  Smlouvy  se  mění  následujícím  způsobem:  Poskytovatel
poskytuje  Příjemci  na  základě  tohoto  Dodatku  dotaci  ve  výši  2 208 066 Kč,  jež  je  součástí  vyrovnávací
platby, a Příjemce tuto dotaci přijímá.
 

 
Dále se dohodly na změně článku 5.2. Smlouvy, který se mění následujícím způsobem:
 
Poskytovatel se zavazuje výši dotace stanovenou v odst. 1 tohoto článku Smlouvy poukázat bankovním 
převodem na účet Příjemce číslo 000094-0002917541/0710 vedený u Česká národní banka
 
Na účet bude zaslána dosud nevyplacená část dotace navýšené na základě změny dle odst. 1 tohoto 
článku Smlouvy do 30 (třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy.

 
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje zůstávají 
nezměněné dále v platnosti.
 
3. Závěrečná ustanovení
 
3.1. Příjemce prohlašuje, že plně porozuměl účelu a obsahu Dodatku a na důkaz výše uvedeného 
Příjemce změny akceptuje a souhlasí s nimi.
 
3.2 Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje přijatým 
dne 12.září 2022

 
V Hradci Králové dne: datum podpisu viz.elektronický podpis.
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