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Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dot ací
z rozpočtu měst a Jilemnice
MĚSTSKÝ ÚŘAD ^e
(dále jen dodat ek)

JILEMNICE

DOSIO

■t oHch

1 3 - M - 2022

e.„ PDMUJI éBpUj,

Smluvní st rany:

Spis.zn.: MUJI

Město Jilemnice, zastoupené Bc. Davidem Hlaváčem - st arost ou měst a
Masarykovo náměst í 82. 514 01 Jilemnice
IČO 00275808
Číslo účtu: 19-1263091359/0800
dále jen "poskytovatel" na straně jedné

Vodohospodářské sdr užení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 49295934
číslo účtu 3710462/0800
dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 S b.,
správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 S b., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu města Jilemnice:

Článek I.
Předmět dodatku
Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z
rozpočtu města Jilemnice na realizaci akce: „Jilemnice - obnova VH sítí na sídlišti Spořilov - II.
etapa" na základě předloženého finančního vypořádání realizované akce, kterým se v souvislosti
s vyčíslením změn - více a méně prací při realizaci stavby navyšuje investiční dotace z původních
11 956 tis Kč nově na 12 522 tis. Kč (rozdíl 566 tis. Kč).

Shrnutí zás adních více a méně prací:
Vícepráce:
Navýšení skutečných délek vodovodních i kanalizačních přípojek.
1

Navýšení rozsahu parkovacích stání oproti zadání.
Navýšení množství obrubníků oproti zadání.
Navýšení rozsahu obnovy ploch zasažených komunikací směrem k sídlišti.
Dokončení potřebných činností z 1. Etapy.
Dílčí úsek kanalizace směrem k sídlišti.
Méněpráce:
Zmenšení rozsahu zaplavení stávajících kanalizačních stok.

V souvislosti s uvedeným vyčíslení změn při realizaci stavby se plně nahrazuje Článek II. Výše
dotace a její uvolnění z původní smlouvy, který nově zní:

Článek II.
Výše dotace a její uvolněni
Celková výše investičních dotací z rozpočtu města Jilemnice činí Kč 12 522 000,— (slovy .dvanáct
miliónů pět set padesát dva tisíce korun českých)
Z uvedené částky je:
122 000,- Kč určeno na opravu vodovodu a přepojení vodovodních přípojek - dotace neinvestiční.
12 400 000,- Kč určeno na rekonstrukci kanalizace a přepojení kanalizačních p říp ojek - dotace
investiční.
Poskytnutí dotace:
1. Sp látka ve výši 122 000,- Kč určená na opravu vodovodu hýla poskytnuta v roce 2021.
2. Sp látka ve výši 11 834 000,- Kč na investiční výdaje spojené s rekonstrukcí kanalizace hýla
poskytnuta v roce 2021.
3. Sp látka- navýšení investiční dotace dle tohoto dodatku v částce 566 000 Kč v termínu do
30.6.2022.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 S b. v platném
znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní příjemce.
2. Veškeré změny a doplňky lze činit pouze formou dalších písemných, očíslovaných dodatků.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá
poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. S mluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily a že dodatek plně vyjadřuje
jejich svobodnou a vážnou vůli.
6. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem města Jilemnice najednání Zastupitelstva obce
Jilemnice dne 6. 4. 2022 usnesením č. 3/30ZM/22.
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Za příjemce:

A. Dvořáka 237, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 4929593-1
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