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Dodatek č. 204/2018/1 

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 

 
 
 

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 
 
Svazek obcí údolí Desné 
zapsaný v registru sdružení vedeného u okresního úřadu Šumperk pod č.j. Vnitř. 2/97-S dne 
16. 10. 1997 
se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín 
IČO: 65497074 
zastoupený: Ing. Janem Vaníčkem, předsedou 

Václavem Mazánkem, 1. místopředsedou 
(dále jen „příjemce“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10, odst. 3 Smlouvy 
č. 204/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2018 ze dne 2. května 2018 (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 2018 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na rozpočtové 
opatření schválené usnesením č. 1168 ze 148. zasedání Výboru SFDI dne 27. února 2018. 
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Článek 3 
Změny a doplnění Smlouvy 

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

- v odst. 1 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově doplňuje text: „a na financování 
akce Rekonstrukce přejezdu v km 19,649 trati Šumperk – Sobotín, ISPROFOND 
5713530016 v rozsahu odpovídajícímu nákladům, které vzniknou příjemci v souvislosti 
s realizací akce uvedené v Příloze č. 1 Dodatku č. 204/2018/1.“ 

- v odst. 2 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově doplňuje text: „a na základě 
rozpočtového opatření schváleného usnesením č. 1168 ze 148. zasedání Výboru SFDI dne 
27. února 2018.“ 

- odst. 3 nově zní: 

„3. V roce 2018 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 článku v členění dle 
Přílohy č. 1 Dodatku č. 204/2018/1 celkem částku: 

 

4 047 647 Kč 
(slovy: čtyřimilionyčtyřicetsedmtisícšestsetčtyřicetsedmkorunčeských).“ 

 

 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

 

1. Dodatek č. 204/2018/1 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. 204/2018/1 zahrnuje i finanční prostředky ke dni podepsání tohoto Dodatku 
již uvolněné. 

3. Ruší se Příloha č. 1 a 2 Smlouvy č. 204/2018, kterou nahrazuje Příloha č. 1 a 2 Dodatku 
č. 204/2018/1. Všude ve Smlouvě, kde je v textu odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz 
upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám. 

4. Dodatek má tyto přílohy: 
Příloha č. 1: „Akce realizované Svazkem obcí údolí Desné“;                                       
Příloha č. 2: „Podpisové vzory“. 

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 204/2018/1 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. 204/2018/1 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím 
registru smluv. 
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7. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že příjemci náleží dvě jeho vyhotovení 
a poskytovateli tři vyhotovení Dodatku. 

 
 
 
V Praze dne       V Rapotíně dne 
 
 
 
 
……………………………….    ………………………….. 
Ing. Zbyněk Hořelica     Ing. Jan Vaníček 
ředitel        předseda 
Státní fond dopravní infrastruktury    Svazek obcí údolí Desné 
 
 
 
 
 
 
        ………………………….. 
        Václav Mazánek 
        1. místopředseda 
        Svazek obcí údolí Desné 


