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EVROPSKÁ UNIE
£
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/6910/2018/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II."
CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153
číslo smlouvy SDO/OEZI/6910/2019
registrační číslo 2.1/2017/4043
(dále jen „dodatek")
uzavřené
podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi
Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje
IČ:70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001156/0300
dále jen „poskytovatel"
a
Ing. arch.
bydlištěm:
datum narození:
bankovní spojení:
dále jen „příjemce"

,130 00 Praha
987

I.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku
1.

Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II." CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153, číslo smlouvy SDO/OEZI/6910/2018,
registrační číslo 2.1/2017/4043 (dále jen „smlouva").

2.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna
Přílohy č. 1 smlouvy v části 5. Předmět žádosti o podporu na základě žádosti příjemce.
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II.

Změnová ustanovení
Tímto dodatkem se mění Příloha č. 1 smlouvy, část 5. Předmět žádosti o podporu, takto:
V Příloze č. 1 smlouvy, část 5. Předmět žádosti o podporu, dochází k přesunu v Typu opatření z A3R Kotel
na tuhá paliva - výhradně biomasa - ruční přikládání na A3A Kotel na tuhá paliva - výhradně biomasa automatické přikládání. Částka dotace ve výši 96 759,20 Kč zůstává zachována.

III.
Závěrečná ustanovení
1.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou

2.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.

3.

Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce
obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.

4.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl

smluvních stran.

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

2 8 08

V Praze dne:

Kopie opravné žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

w
2

Jihočeský kraj

