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Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod  

se sídlem Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové 

zastoupená předsedou 

IČO: 75082721 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo zvláštního účtu: 2816572/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Pardubický kraj 

se sídlem Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 

zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO: 70892822 

DIČ: CZ70892822 

Příjemce pomoci je plátcem DPH 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo zvláštního účtu: 220430336/0300 

správce daně: Finanční úřad pro Pardubický kraj – územní pracoviště v Pardubicích 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 

 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 
PU/1408/D2 

 

 

 

I. 

 1.1. Smluvní strany na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 

Severovýchod č. 27/2015 ze dne 8. 4. 2015 uzavřely dne 19. 8. 2015 Smlouvu o poskytnutí dotace 

č. PU/1408/S (dále jen „Smlouva“). 
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II. 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že první věta bodu 3.1. Smlouvy nově zní: 

       Poskytnutá dotace bude činit maximálně 49 452 807,51 Kč. V rámci této dotace obdrží 

příjemce maximálně 100 % z celkových způsobilých výdajů financovaných z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj.  

2.2. Smluvní strany se dohodly, že body 3.6. až 3.8. Smlouvy nově zní: 

3.6. Poskytnutá dotace vychází z následujícího předpokládaného finančního rámce: 

 Kč  

celkové výdaje projektu 53 657 718,78 

celkové nezpůsobilé výdaje projektu 4 204 911,27 

celkové způsobilé výdaje 49 452 807,51 

 

3.7. Výdaje projektu budou hrazeny v následujících poměrech, kdy dotace podle bodu 3.1. se 

skládá z dále rozepsaných složek: 

 

maximální 

částka  

v Kč  

maximální 

podíl na 

celkových 

způsobilých 

výdajích v 

% 

Celkové způsobilé výdaje projektu  49 452 807,51 100 

poskytnutá dotace 49 452 807,51 100 

     z toho prostředky z ERDF 49 452 807,51 100 

vlastní zdroje příjemce odpovídají rozdílu celkových 

způsobilých výdajů projektu a 

poskytnuté dotace 

 

3.8. Poskytnutá dotace se skládá z investiční dotace v maximální výši 49 452 807,51 Kč a 

neinvestiční dotace v maximální výši 0,00 Kč, přičemž výše dotace je konečná. 

2.3.  Smluvní strany se zároveň dohodly, že ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku se Příloha č. 1 

Smlouvy nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
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III. 

3.1.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

3.2.  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři 

obdrží poskytovatel a jeden příjemce.  

3.3. Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva/rady Pardubického kraje č. ………….. ze 

dne …………… 

3.4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich 

svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod 

nátlakem. 

3.5.  Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1: Rozpočet projektu 

 

V Hradci Králové dne ………………..      V  Pardubicích dne ………….…….. 

 

 

poskytovatel                příjemce 


