Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2019
č.R.
(Číslo smlouvy: SDO/OREG/296/1 :)(3) JiHOČhSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

sp.zn.

I.

Smluvní strany

Došlo:

f 3 -oa- 20I3

Jihočeský kraj
Číslo j.: ....
Příloha: .........../j
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650, DIČ CZ70890650
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmanky Jihočeského kraje, na základě plné moci
Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje ze dne 31. 5. 2017
*KUJCP01E8J4E*

dále jako „poskytovatel'

KUJCP01E8J4E

a
Obec Buk
Buk 64, 38301 Prachatice (okr. Prachatice),
IČO 00582981
zastoupená: Antonínem Mrázem, starostou
dále jako „příjemce “

N.

Úvodní ustanovení
Dne 11. 6. 2019 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva
o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019,
č. SDO/OREG/296/19 (dále jen „smlouva").
Účelem této smlouvy bylo poskytnutí investiční dotace na akci „Úprava mezí okolo přístupové cesty
na kompostárnu včetně osázení" (dále jen „akce").
III.
Předmět dodatku
Tato smlouva se na základě žádosti příjemce o změnu charakteru dotace z investiční na neinvestiční
dotaci tímto dodatkem č. 1 mění v čl. III. odst. 1 takto: „Účelem neinvestiční dotace je poskytnutí
peněžních prostředků na realizaci „Úprava mezí okolo přístupové cesty na kompostárnu včetně
osázení" (dále jen „akce")
a
čl. IV. odst. 2 takto: „Příjemce je povinen zařadit dotaci do příjmů pod účelovým znakem poskytovatele
neinvestiční dotace (účelový znak 710) a sledovat pod tímto účelovým znakem i jednotlivé realizované
výdaje jejího užití.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní články smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá strana
obdrží 1 výtisk.
3. Příjemce bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Příjemce prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět
jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

V Českých Budějovicích dne
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IČO 582 981

