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uzavřený ve smyslu § i59 a násl. 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.

Obecná ustanovení
Na základě žádosti a zdůvodnění ze strany příjemce dotace je uzavírán dodatek č. 2 této smlouvy,
schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 216/2021/ZK-8 ze dne 24. 6. 2021.
II.

Poskytovatel a příjemce dotace
1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice, IČO 70890650, zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, náměstkem hejtmana,
na základě plné moci hejtmana kraje ze dne 26. 11.2020, č. ú. 170320242/0300, (dále jako „poskytovatel").
2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je městys Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň,
IČO 00251895, zastoupený Bohumilem Bláhou, starostou městyse, č. ú. 94-9919291/0710, (dále jako
„příjemce").

Změna ujednání - Smluvní strany se dohodly takto:
1. Odstavec III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo, bod 2. se mění
následovně: Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31.12. 2021.
2. Odstavec VII. Vyúčtování a vypořádání dotace bod 1. se mění následovně: Po ukončení realizace
projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení realizace projektu,
nejpozději do 15.1. 2022. vyúčtování (celkové/průběžné) realizace projektu formou soupisu účetních
dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením výše částky a plateb u jednotlivých dokladů
a doložením fotokopií těchto dokladů. Zároveň na předepsaném formuláři a dle Pravidel pro žadatele
k tomuto dotačnímu programu předloží Závěrečnou zprávu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 27. 12. 2018 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.
2. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními tohoto dodatku ke smlouvě a své
pravé, svobodné a vážné vůle, je tento dodatek ke smlouvě po jejím přečtení smluvními stranami
vlastnoručně podepsán.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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Poskytovatel:

Příjemce:

Mgr. Bc. Antonín Krák

Bohumil Bláha
starosta

MĚSTYS ŠTĚKEN
Na Mástečku 20
387 51 ŠTČKEŇ
■OO 251895

