
   Dodatek č. 1114/2017/2 

 
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“ nebo „SFDI“) 

 

a 

 

Obec Valašská Polanka  

Valašská Polanka 270, 756 11 Valašská Polanka     

IČO: 00304361 

zastoupená starostou  

Josefem Daňkem 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

 

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

č. 1114/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2017 ze dne 24. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) 

 

 

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

 

 

Článek 2 

Účel Dodatku 

 

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše 

účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „Autobusové 

zastávky, chodník pro pěší, úprava sjezdu ze silnice I/57 v obci Valašská Polanka“ – 

ISPROFOND 5727510151 v návaznosti na změnu výše ceny díla dle Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o dílo se zhotovitelem STRABAG, a.s., ze dne 8. 11. 2017. 
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       Článek 3 

Změny a doplnění Smlouvy 

 

 

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní: 

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

 

1 503 000 Kč 

(slovy: jedenmilionpětsettřitisíc korun českých) 
 

 

která odpovídá 84,98 % souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které 

činí 1 768 451,51 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 

Dodatku č. 1114/2017/2 ve výši 672 352,38 Kč vč. DPH z celkové předpokládané ceny akce 

2 440 803,89 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem STRABAG, a.s., 

ze dne 29. 5. 2017 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 18. 9. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 

8. 11. 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 veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).“ 

 

2. Článek 5, odstavec 2 nově zní: 

„2. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky minimálně ve výši stanoveného vlastního 

procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech stavební části akce uvedených 

v odst. 3 čl. 4 Smlouvy odpovídajícího nejméně částce 265 451,51 Kč dle Přílohy č. 1 

Dodatku č. 1114/2017/2. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude 

upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových 

uznatelných nákladů stavební části akce 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.“ 

 

 

 

 

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 - neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy. 

 

3. Ruší se Příloha č. 1 Dodatku č. 1114/2017/1, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto 

Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje 

k aktuálně platné příloze. 

 

4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny. 
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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 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. 

 

6. 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                               Josef Daněk 

          ředitel SFDI                      starosta obce 


