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Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 16/069/17 ze dne 27.11.2017 

 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou 

na průběžné financování projektu „Řemesla v Trojzemí“, který je realizován v rámci 

operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 

2014-2020, 

schválená zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 31.3.2021 usnesením č. 03/054/ZM/21 

 

Smluvní strany: 
 

Město Hrádek nad Nisou 

se sídlem:  Horní náměstí 73, 463 34, Hrádek nad Nisou 

zastoupené: xxxxxx, starostou města 

IČ: 00262854 

DIČ:    CZ00262854 

Bankovní spojení:  984856329/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

a 

   
Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec,  

příspěvková organizace 
se sídlem:  Školní 325, 463 34 Hrádek nad Nisou 

zastoupená:  xxxxxx, ředitelem školy 

IČ:    70983003 

DIČ:   CZ70983003 

Bankovní spojení: 986077329/0800 

(dále jen „příjemce“) 

 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení zastupitelstva města Hrádek nad 

Nisou dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na účel 

uvedený v článku č. I této smlouvy. 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Dne 27.11.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Veřejnoprávní smlouva č. 16/069/17 

o poskytnutí účelové návratné finanční výpomoci z rozpočtu města v maximální výši 

4.584.392,- Kč, a to na způsobilé výdaje projektu „Řemesla v Trojzemí“ (dále jen projekt), 

který je realizován v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Svobodný stát Sasko 2014-2020.  

 

2. Ve Smlouvě se příjemce návratné finanční výpomoci mj. zavázal použít poskytnuté finanční 

prostředky k účelu stanovenému v žádosti a do sjednaného termínu, tj. 31.3.2021 vrátit 

návratnou finanční výpomoc na bankovní účet poskytovatele č.ú. 0984856329/0800. 
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3. Na základě žádosti ze dne 17.3.2021, podané příjemcem dne 17.3.2021, požádal příjemce o 

prodloužení lhůty navrácení finančních prostředků, a to nejdéle do 31.8.2021 z důvodu trvání 

kontroly projektu poskytovatelem dotace. 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Na základě žádosti příjemce ze dne 17.3.2021, podané dne 17.3.2021, se smluvní strany 

dohodly, že termín splatnosti vrácení návratné finanční výpomoci se prodlužuje nejpozději do 

31.8.2021. 

 

2. Příjemce se zavazuje, že poskytovateli vrátí poskytnutou bezúročnou návratnou finanční 

výpomoc do 14 dnů ode dne, kdy mu budou převedeny finanční prostředky nebo jejich část 

na zvláštní účet sloužící pro realizaci akce, nejpozději však do 31.8.2021. Finanční prostředky 

převede na účet poskytovatele č. 0984856329/0800 pod variabilním symbolem 321. 

 

3. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky z bezúročné návratné 

finanční výpomoci na účet poskytovatele č. 0984856329/0800 pod variabilním symbolem 

321, jestliže zanikne účel nebo rozsah, na který jsou finanční prostředky poskytnuty, a to do 

14 dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví, nejpozději však do 31.8.2021. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

 

2. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek smlouvy může být zveřejněn na webových 

stránkách Města Hrádek nad Nisou, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v 

této smlouvě a dále může být zveřejněna postupem dle ust. zákona č. 106/2000 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. 

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení si 

ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  

 

 

 

V Hrádku nad Nisou dne 31.3.2021    V Hrádku nad Nisou dne 31.3.2021  

 

Poskytovatel:       Příjemce: 

xxxxxx, starosta                                     xxxxxx, ředitel 


