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Dodatek č. 104/2017/2 

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“) 
 
 
a 
 
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B., 
vložka 684. 
Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČO: 62509870 
zastoupená statutárním ředitelem 
Ing. Borisem Čajánkem 
(dále jen „příjemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10, odst. 3 Smlouvy            
č. 104/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2017 ze dne 6. 2. 2017 ve znění Dodatku č. 104/2017/1 ze dne 3. 4. 2017 
(dále jen „Smlouva“) 
 

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

 
Článek 2 

Účel Dodatku 
 
 

Účelem tohoto Dodatku je úprava podpisových vzorů v návaznosti na změnu vnitřní struktury 
příjemce. 
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Článek 3 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tento Dodatek č. 104/2017/2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní 

stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
 

2. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy č. 104/2017, kterou nahrazuje Příloha č. 1 k  
Dodatku č. 104/2017/2. Všude ve Smlouvě, kde je v textu odkaz na zrušenou přílohu, se 
tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné příloze. 

 
3. Dodatek má tuto přílohu: 

Příloha č. 1: „Podpisové vzory“ 
 
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 104/2017/2 nedotčena zůstávají v platnosti 

beze změny. 
 

5. 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 č. 104/2017/2 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím 
registru smluv. 

 
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží dvě vyhotovení 

a poskytovatel tři vyhotovení. 
 
 
 
 
 
V Praze dne          V Jindřichově Hradci dne                
 
 
 
 
 
……………………………..…. 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

……………………………….. 
Ing. Boris Čajánek 
statutární ředitel 
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s 

 


