Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce
prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 250 *KUJCP01R9DTL*
"Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalu
SDO/OZZL/092/18

KUJCP01R9DTL

uzavřená ve smyslu § 159 a nás!, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
I.
Úvodní ustanovení
1.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo usnesením č. 251/2020/ZK-29 ze dne 24.09.2020 podle
§ 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů") a ve smyslu Zásad
pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek
dále uvedených v této smlouvě.

II.
Smluvní strany
1.

Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
zastoupený:
Pavlem Hrochem,
náměstkem hejtmanky kraje,
hejtmanky kraje ze dne 31. 5. 2017
č. účtu: 190379532/0300

na

základě

plné

moci

dále jako „poskytovatel“
2.

Příjemcem dotace je:
Obec Rakovice, Rakovice 119, 398 04 Čimelice
IČO: 00512061
zastoupená: Michalem Počtou, starostou
č. účtu: 125366823/0300
dále jen „příjemce“
lil.
Změna ujednání

Smluvní strany se dohodly takto:
1.

Článek III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo, odstavec 1 se mění následovně:
Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na zajištění kofinancování z veřejných zdrojů projektu
„Rakovice - vodovod", dále jen „projekt". Na základě poskytnuté dotace budou provedeny pouze činnosti
s definovanými výstupy dle podrobného rozpočtu projektu doloženého k žádosti o dotaci.
Celkové uznatelné výdaje projektu dle Rozhodnutí činí 7 286 000,00 Kč.

2.

Článek IV. Výše dotace a vyplacení dotace, odstavec 1 se mění následovně: Dotace bude poskytnuta
maximálně ve výši 728 600,00 Kč (tj. max. 10% z celkových uznatelných výdajů projektu) bezhotovostním
převodem z účtu poskytovatele č. 190379532/0300 na účet příjemce č. 125366823/0300, variabilní
symbol č. 1842220753.

3.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněná a nadále v platnosti.
IV.
Závěrečná ujednání

1.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží 1 výtisk.
1

2.

Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními tohoto dodatku smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tento dodatek smlouvy po jeho přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsán.

3.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
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2
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