
Dodatek č. 232/2018/1 
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  H o ř e l i c o u  
 (dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Město Moravská Třebová 
náměstí T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová 
IČO: 00277037 
zastoupené starostou města 
JUDr. Milošem  I z á k e m 
(dále jen „příjemce“) 
 
  
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s  článkem 10 odst. 3 Smlouvy 
č. 232/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2018 ze dne 29. 03. 2018 (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 uznatelných nákladů akce a stanovení 
maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce 
„Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, Moravská Třebová“ -  
ISPROFOND 5538510064 v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu 
se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou 
předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
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      Článek 3 
Změny a doplnění Smlouvy 

 
 

1. V článku 4, odstavec 3 nově zní: 
„3. V roce 2018 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně 
částku 

 
 3 527 736,74  Kč 

(slovy: třimilionypětsetdvacetsedmtisícsedmsetřicetšestkoručeských a 
sedmdesátčtyřihaléře) 

 
která je nevyčerpaným zůstatkem částky 5 035 000 Kč určené k financování akce, pro 
kterou byl přiznán příspěvek v této výši, což odpovídá 84,99 % souhrnu celkových 
uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 5 923 914,23 Kč vč. DPH po odečtu 
neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy ve výši 2 062 596,12 Kč vč. 
DPH z předpokládané celkové ceny díla 7 986 510,35 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy 

o dílo se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s. ze dne 30. 08. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

13. 03. 2018, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u 
poskytovatele finančních prostředků. Příjemce prohlašuje, že zhotovitel akce byl vybrán 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“).“  
 

2. V článku 5, odstavec 2 nově zní: 
 „2. na tuto akci vynaložil vlastní prostředky minimálně ve výši stanoveného vlastního 
procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech stavební části akce uvedených 
v odst. 3 článku 4 Smlouvy odpovídajícího nejméně 888 914,23 Kč dle Přílohy č. 1 
Dodatku č. 232/2018/1. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bylo 
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.“ 
 

3. Do článku 10 se vkládá nový odstavec 10, který zní:  
„10. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na 
jejím základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za 
účelem zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních osob, které se podílejí 
nebo budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, 
příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro 
jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich 
oprávněný zájem na splnění této Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí 
subjekty údajů. V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci svých 
povinností, jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly 
při poskytnutí osobních údajů informovány dle  článku 13  Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých 
osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto zpracování je v souladu s úpravou 
dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a dále aby subjekty údajů byly 
informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z uvedeného nařízení.“ 
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Článek 4 
Závěrečná ujednání 

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

dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
 
2. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku č. 232/2018/1 

 
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha: 

Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce  
  
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem 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), ve 
znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek ke Smlouvě 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.    
 
 
 
V Praze dne …………….……. V .………………………. dne ………….  
  
 
……………………………..…………  ………………………………………..…. 
        Ing. Zbyněk  H o ř e l i c a                 JUDr. Miloš  I z á k                 
   ředitel SFDI                                    starosta města 
 
        


