
Dodatek č. 200S/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“) 
 
a 
 
Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové     
IČO: 70889546 
zastoupený hejtmanem 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
(dále jen „příjemce“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10, odst. 2 Smlouvy 
č. 200S/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2017 ze dne 19. 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 v návaznosti na změnové 
řízení č. 9 schválené dne 14. září 2017. 

 

 

Článek 3 
Změny a doplnění Smlouvy 

1. V článku 4  „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“: 

- v odst. 2 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově doplňuje text: „a na základě 
změnového řízení č. 9 schválené dne 14. září 2017.“ 
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- odst. 3 nově zní: 

„3. V roce 2017 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 článku v členění dle 
Přílohy č. 1 Dodatku č. 200S/2017/1 celkem částku: 

 

218 746 000 Kč 
(slovy: dvěstěosmnáctmilionůsedmsetčtyřicetšesttisíckorunčeských).“ 

 

2. V článku 7 „Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků“ části A odst. 22 
nově zní: 

 

„22. Při ukončení podakcí v rámci globální položky uvedené v Příloze č. 1 Dodatku č. 
200S/2017/1 je příjemce povinen předložit poskytovateli do šesti měsíců od ukončení 
financování akce poskytovatelem „Závěrečné vyhodnocení podakcí“ elektronickou 
formou prostřednictvím elektronické aplikace SFDI. Struktura požadovaných informací je 
dána příslušným formulářem. Pokud uvedenou lhůtu nemůže příjemce dodržet, např. 
nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí/souhlas, je povinen o této skutečnosti poskytovatele 
informovat a uvést důvody nedodržení lhůty. Při zpracovávání a předkládání těchto 
informací je příjemce povinen postupovat podle návodu uvedeného na www.sfdi.cz 
a vyplnit všechny údaje v předepsaném rozsahu.“ 

 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek č. 200S/2017/1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní 
stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

2. Výše poskytovaných finančních prostředků uvedena v čl. 4 odst. 3 jak je upravena 
Dodatkem č. 200S/2017/1 zahrnuje i finanční prostředky ke dni podepsání tohoto 
Dodatku již uvolněné. 

3. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy č. 200S/2017, kterou nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku 
č. 200S/2017/1. Všude ve Smlouvě, kde je v textu odkaz na zrušenou přílohu, se tento 
odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné příloze. 

4. Dodatek má tuto přílohu: 
Příloha č. 1: „Akce realizované Královéhradeckým krajem“, 

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 200S/2017/1 nedotčena zůstávají v platnosti 
beze změny. 

6. 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. 200S/2017/1 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím 
registru smluv. 

7. V souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Královéhradeckého kraje dne 2. 10. 2017 
usnesením č. RK/28/1521/2017 o schválení uzavření tohoto Dodatku za podmínek v něm 
uvedených a o nabytí finančních prostředků podle tohoto Dodatku. 
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8. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu s tím, že tři výtisky 
náleží poskytovateli a dva výtisky příjemci. 

 

 

V Praze dne  V Hradci Králové dne 

 

 

…………………………………..…. 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

……………………………………. 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman  
Královéhradecký kraj 

 

 



SFDI

1) 2) 3)

Rozpočet 
2017

od do
552 112 0003 50 1 a2 Financování silnic II. a III. třídy - Královéhradecký kraj 0 9 200 0 9 200 01/17 12/17
552 112 0003 60 4 a2 Financování silnic II. a III. třídy - Královéhradecký kraj 0 185 316 0 185 316 01/17 12/17
552 112 0003 50 5 a2 Financování silnic II. a III. třídy - Královéhradecký kraj 0 0 24 230 24 230 01/17 12/17

0 194 516 24 230 218 746

z toho: 60 celkem 0 185 316 0 185 316
50 celkem 0 9 200 24 230 33 430

Poznámka:
1) Rozpočet SFDI 2017 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 dne 7. 12. 2016.
2) Dle změnového řízení č. 5 schváleného dne 9. 5. 2017.
3) Dle změnového řízení č. 9 schváleného dne 14. 9. 2017.

Realizace

v tis. Kč

Příloha č. 1 k Dodatku č. 200S/2017/1

Akce realizované Královéhradeckým krajem

               

ZŘ duben
Upravený 

rozpočet 2017
ZŘ září

Celkem

ISPROFIN/ 
ISPROFOND

kód D Název akceZdroj


