
Dodatek č. 433/2017/1 

 

 
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 
 

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

 

 

 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

IČO: 70856508 

zastoupený ředitelem  

Ing. Zbyňkem Hořelicou  

(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“) 

 

a 

 

Město Frýdlant 

nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 

IČO: 00262781 

zastoupené starostou  

Ing. Danem Ramzerem 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s  článkem 10 odst. 3 Smlouvy 

č. 433/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2017 ze dne 2. 5. 2017 (dále jen Smlouva) 

 

t e n t o  D o d a t e k :  

 

Článek 2 

Účel Dodatku 

 

 

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků z rozpočtu 

poskytovatele příjemci na rok 2017 a provedení změn ve Smlouvě na základě usnesení 

č. 1135 ze 144. zasedání Výboru SFDI ze dne 22. června 2017, kterým byl schválen příspěvek 

pro akci „Chodník u silnice č. II/291 v ulici Novoměstská, Frýdlant“ – ISPROFOND 

5517510091 a v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem akce. 
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Článek 3 

Změny a doplnění Smlouvy 

 

 

1. Článek 4, včetně nadpisu nově zní: „Článek 4 

                             Účel a výše poskytnutí finančních prostředků 

 

1. Poskytovatel poskytuje finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto 

Smlouvou, tj.  

a) na akci „Frýdlant – ulice Bělíkova, revitalizace uličního prostoru“ – ISPROFOND 

5517510080 (dále jen „akce a)“), 

a  

b) na akci „Chodník u silnice č. II/291 v ulici Novoměstská, Frýdlant“ – 

ISPROFOND 5517510091 (dále jen „akce b)“) 

(dále společně také jen „akce“). 

 

2.  Příjemci byly v roce 2016 na základě Smlouvy č. 433/2016 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 poskytnuty 

finanční prostředky na akci a), které příjemce v roce 2016 nevyčerpal. V souladu s čl. 4. 

4. „Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“) příjemce požádal dne 31. 1. 2017 o převod 

finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2016 k čerpání v roce 2017. V návaznosti 

na to budou v roce 2017 poskytnuty příjemci finanční prostředky pro akci a) na základě 

podepsaného „Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2016 

k čerpání do roku 2017“ jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

A dále jsou příjemci poskytovány finanční prostředky v souladu s rozpočtem 

poskytovatele na rok 2017, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, schváleným 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1453 ze dne 

7. prosince 2016 pro akci b) na základě usnesení č. 1135 ze 144. zasedání Výboru SFDI ze 

dne 22. června 2017 a Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI 

pro rok 2017 ze dne 10. července 2017, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 433/2017/1. 

 

3.  V roce 2017 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně 

částku 

 

2 649 661,58 Kč 

(slovy: dvamilionyšestsetčtyřicetdevěttisícšestsetšedesátjedna korun českých 

padesátosm haléřů) 
 

z toho  

 

 na akci a) maximálně částku 

 

 

46 661,58 Kč 

(slovy: čtyřicetšesttisícšestsetšedesátjedna korun českých padesátosm haléřů) 

 

 která je nevyčerpaným zůstatkem částky 2 033 000 Kč určené na financování akce, 

pro kterou byl přiznán příspěvek v této výši, což odpovídá 84,97 % souhrnu celkových 

uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 2 392 407,58 Kč vč. DPH po odečtu 



 3 

neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy ve výši 2 564 190,17 Kč vč. 

DPH z předpokládané celkové ceny akce 4 956 597,75 Kč vč. DPH, vyplývající 

ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem SILKOM spol. s r.o., ze dne 29. 6. 2016, ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2016, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce  

a v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl 

vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),  

 

a  

 

 na akci b) maximálně částku 

 

2 603 000 Kč 

(slovy: dvamilionyšestsettřitisíc korun českých) 

 

která odpovídá 84,96 % souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které 

činí 3 063 520,10 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 2 

Dodatku č. 433/2017/1 ve výši 548 720,06 Kč vč. DPH z celkové ceny 3 612 240,16 Kč 

vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem SILKOM spol. s r.o., ze dne 

29. 5. 2017, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení 

u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“). 

 

4. V odstavci 3 uvedené částky poskytovaných prostředků pro každou akci jsou 

nepřekročitelné. V případě, že v průběhu realizace akce a) dojde ke snížení celkových 

uznatelných nákladů stavební části akce a) uvedených v odst. 3, budou příjemci 

poskytnuty finanční prostředky maximálně ve výši, která v součtu s finančními 

prostředky čerpanými pro tuto akci od poskytovatele v roce 2016 činí 85 % snížených 

celkových uznatelných nákladů stavební části akce při současném splnění podmínky, že 

nebude překročena výše poskytovaných finančních prostředků uvedená pro tuto akci 

v odst. 3. V případě, že v průběhu realizace akce b) dojde ke snížení celkových 

uznatelných nákladů stavební části akce b) uvedených v odst. 3 budou příjemci 

poskytnuty finanční prostředky maximálně v rozsahu odpovídajícím 85 % snížených 

celkových uznatelných nákladů stavební části příslušné akce při současném splnění 

podmínky, že nebude překročena výše poskytovaných finančních prostředků uvedená pro 

tuto akci v odst. 3. Finanční prostředky poskytnuté nad uvedený procentuální limit při 

snížení souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce je příjemce povinen při 

zúčtování poskytnutých finančních prostředků poskytovateli vrátit. V případě, že v 

průběhu realizace akce dojde ke zvýšení souhrnu uznatelných nákladů stavební části 

akce, budou finanční prostředky poskytnuty pro každou akci maximálně v částce uvedené 

v odst. 3 bez vazby na stanovený procentuální limit podílu poskytovaných finančních 

prostředků na souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3.“  

  

2. Článek 5, včetně nadpisu nově zní: „Článek 5 

      Prohlášení příjemce 

 

     Příjemce prohlašuje, že 

1. zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřen účet  

č. xxxxxxxxxxxxx výhradně určený ve prospěch financování akce a) „Frýdlant – ulice 
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Bělíkova, revitalizace uličního prostoru“ – ISPROFOND 5517510080 a akce b) 

„Chodník u silnice č. II/291 v ulici Novoměstská, Frýdlant“ – ISPROFOND 

5517510091 z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy ve znění jejího Dodatku  

č. 433/2017/1, 

 

2. při financování akce a) vynaložil vlastní prostředky ve výši stanoveného vlastního 

procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech stavební části akce a) 

uvedených v odst. 3 čl. 4 Smlouvy odpovídající částce 359 407,58 Kč. Současně příjemce 

prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bylo upřednostněno před čerpáním finančních 

prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce 

a) uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akci 

upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto 

akci dle čl. 4 odst. 4. 

 Při financování akce b) vynaloží vlastní prostředky minimálně ve výši stanoveného 

vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech stavební části akce 

b) uvedených v odst. 3 čl. 4 Smlouvy odpovídající nejméně částce 460 520,10 Kč dle 

Přílohy č. 2 Dodatku č. 433/2017/1. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních 

prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při 

snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce b) uvedených v čl. 4 odst. 3 

bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akci upraven ve vazbě na úpravu 

výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4.“ 

 

3. Článek 7, část A), odstavec 11 nově zní: 

„11. Příjemce je povinen při realizaci akce, pro kterou čerpá finanční prostředky dle této 

Smlouvy, postupovat v souladu s technicko-ekonomickými parametry akce uvedenými 

ve schválené projektové dokumentaci předložené spolu se žádostí o příspěvek, na základě 

které mu byla schválena výše příspěvku. Příjemce je povinen předem písemně informovat 

poskytovatele o všech změnách při realizaci akce, a tyto změny může provádět pouze 

s předchozím písemným souhlasem poskytovatele a za dodržení postupu dle ZVZ  

u akce a) a dle ZZVZ u akce b). 

Vícepráce v neuznatelných nákladech, vícepráce nad rámec méněprací v uznatelných 

nákladech a nové položky v uznatelných nákladech provedené se souhlasem 

poskytovatele mimo schválenou projektovou dokumentaci nemohou být financovány 

z poskytnutých prostředků. Vícepráce a jejich zápočty oproti méněpracím v uznatelných 

nákladech provedené se souhlasem poskytovatele ve schválené projektové dokumentaci 

mohou být financovány z poskytnutých prostředků pouze s předchozím písemným 

souhlasem poskytovatele v případě, že jejich provedení je potřebné, aby byl dosažen účel, 

pro který se finanční prostředky poskytují.  

Schválené změny v uznatelných nákladech se vždy zapracují do Smlouvy formou jejího 

Dodatku. Dodatkem bude také upraveno financování započtených víceprací, jinak nejsou 

předmětem financování podle této Smlouvy a k jejich úhradě nesmějí být použity 

poskytnuté finanční prostředky. Pokud příjemce použije poskytnuté finanční prostředky 

bez předchozího souhlasu poskytovatele k financování víceprací, bude se jednat 

o neoprávněné použití poskytnutých finančních prostředků a porušení rozpočtové kázně 

ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel.“ 

 

4. Článek 7, část A), se nově doplňuje o odstavec 19: 

 „19. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v průběhu roku 2017 nevyčerpá 

na základě této Smlouvy poskytované finanční prostředky k účelu, ke kterému jsou 
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poskytovány, a to pro akci b), může požádat poskytovatele za podmínek uvedených 

v Pravidlech o převod v tomto roce nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání 

v souladu s účelem Smlouvy v roce 2018. V žádosti o převod finančních prostředků do 

roku 2018 musí příjemce uvést důvody, pro které nebyly poskytnuté finanční prostředky 

v roce 2017 užity a doloží potřebu financování akce, na kterou byly finanční prostředky 

poskytnuty, i v roce 2018. Žádost o převod finančních prostředků do roku 2018 předkládá 

příjemce poskytovateli začátkem roku 2018 po provedení zúčtování poskytnutých 

finančních prostředků za rok 2017 (viz Čl. 7, písm. A, odst. 5 Smlouvy). Žádost o převod 

finančních prostředků do roku 2018 nemusí příjemce podávat, pokud do 31. prosince 2017 

nezačne s čerpáním poskytnutých finančních prostředků a v tomto případě budou 

poskytnuté finanční prostředky převedeny ve prospěch příjemce k čerpání pro akci b) 

v r. 2018 v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI 

pro rok 2017 uvedeným v Příloze č. 1 Dodatku č. 433/2017/1.“ 

 

 

5. Článek 7, část B), odstavec 3 nově zní: 

„3. Pokud ve stanovené lhůtě nebude zjednána náprava nebo vráceny finanční prostředky 

tam, kde zjednání nápravy není možné, bude porušení povinností vyplývajících 

ze Smlouvy posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 rozpočtových 

pravidel a bude dále postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. Pro účely odvodů 

ve smyslu § 44a odst. 4 rozpočtových pravidel se bude jednat o méně závažná porušení 

povinností uvedených ve Smlouvě v případě povinností uvedených v Článku 7 části A, 

v odstavci 13 a v Článku 8 odst. 3 věta druhá. V těchto případech bude porušení 

povinnosti postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých 

finančních prostředků, jichž se porušení povinnosti týká. V případě, že příjemce v průběhu 

realizace akce provede bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele změnu oproti 

schválené projektové dokumentaci s tím, že tato změna nebude mít za následek změnu 

financovaného účelu, ani nesníží výsledné užitné vlastnosti realizované stavby, bude toto 

porušení povinností ze strany příjemce postiženo rovněž sníženým odvodem za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, jichž se porušení 

povinnosti týká. 

V případě porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení ZVZ u akce a) a ZZVZ  

u akce b), bude výše odvodu za porušení této povinnosti stanovena v souladu s Pravidly.“ 

 

 

Článek 4 

Závěrečná ujednání 

 

 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

 

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 

2017 ze dne 10. července  2017 pro akci b); 

Příloha č. 2 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce b). 

 

3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny. 
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4. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. 

 

5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že poskytovateli 

náleží tři jeho vyhotovení a příjemci dvě vyhotovení Dodatku. 

 

 

 

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

 

 

 

 

……………………………..…………  ………………………………………..…. 

 Ing. Zbyněk Hořelica             Ing. Dan Ramzer 

          ředitel SFDI      starosta města 


