Ev. číslo: KK02544/2017
DODATEK č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje-odboru
regionálního rozvoje ev. č. KK 01371/2017 ze dne 19. 5. 2017
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:
Karlovarský kraj
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,kraj“)

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891168
CZ70891168
Ing. Josefem Janů, členem Rady Karlovarského kraje
Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
27-5622800267/0100

a
Obec:
Sídlo:
Telefon, fax:
IČO:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,příjemce“)

Štědrá
364 52 Štědrá 43
725 051 080
00255041
Františkem Pánkem, starostou
ČSOB, a. s.
878868/0300

1. Ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o krajích“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) a ve
smyslu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje –
odboru regionálního rozvoje (dále jen „ORR“) na Program obnovy venkova schválených usnesením
Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 392/10/15 ze dne 22. 10. 2015 (dále jen „pravidla“) poskytl
kraj příjemci dotaci na základě smlouvy uzavřené mezi krajem a příjemcem dne 19. 5. 2017 ev. č.
smlouvy 01371/2017, na realizace akce Obnova budov základní školy a mateřské školy ve Štědré
(dále jen „smlouva“).
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2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. bod 5 se ruší a nahrazuje novým zněním:
Čl. II. bod 5:
Původní znění:
Akce je realizována minimálně v rozsahu:
Závazné parametry
(prováděné měřitelné aktivity v rámci akce)
kotel propan - butan
termohlavice
rekonstrukce kotelny vč. vložkování komínu
obklady, dlažba v kuchyni MŠ
Nové znění:
Akce je realizována minimálně v rozsahu:
Závazné parametry
(prováděné měřitelné aktivity v rámci akce)
kotel propan - butan
termohlavice

jednotka
(m, ks apod.)

Hodnota
ks
ks

1
20

komplet

1

m2

90

jednotka
(m, ks apod.)

Hodnota
ks
ks

1
20

rekonstrukce kotelny vč. vložkování komínu

komplet

1

elektrikářské, zednické práce v 1. NP budovy čp. 49

komplet

1

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK …….. ze dne
………...
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
6. Dodatek č. 1 je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva kraj.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Karlovy Vary dne ...................

...................................... dne ...................

………………………………………
poskytovatel

………………………………………
příjemce

Za správnost: Irena Langová
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