Ev. číslo: KK01411/2018/1

DODATEK č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského krajeodboru regionálního rozvoje ev. č. KK 01411/2018 ze dne 4. 6. 2018
(dále jen „dodatek č. 1“)

Karlovarský kraj
Sídlo:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
Identifikační číslo: 70891168
DIČ:
CZ70891168
Zastoupený:
Ing. Josefem Janů
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu:
xxx
Datová schránka:
siqbxt2
Administrující odbor: odbor regionálního rozvoje
(dále jen „poskytovatel“)
a
Obec Citice
Adresa sídla:
Citice 13, 356 01 Citice
Identifikační číslo:
00259284
DIČ:
Právní forma:
Obec
Zastoupená:
Václavem Machem, starostou
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s.
Číslo bankovního účtu:xxx
E-mail:
podatelna@citice.cz
není plátce DPH.
(dále jen „příjemce“)
(společně jako „smluvní strany“)

1. V souladu se zákony č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „RPÚR“) a v souladu s Programem pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje Program obnovy venkova (dále jen „dotační program“)
poskytl kraj příjemci dotaci na základě smlouvy uzavřené mezi krajem a příjemcem dne
4. 6. 2018, ev. č. smlouvy KK 01411/2018, na akci Rozšíření komunikace u panelových
domů v Citicích (dále jen „smlouva“).
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2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. se vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním:
Poskytovatel poskytuje příjemci v kalendářním roce 2018 dotaci z rozpočtu poskytovatele
ve výši 202.000 Kč (slovy: dvě stě dva tisíce korun českých) na Úpravu parkovacího stání
před objektem č. p. 191 – 196 v obci Citice (dále jen „akce“). Výše dotace může být
snížena s ohledem na maximální přípustnou výši podpory v režimu de minimis a to dle
aktuálního stavu v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 4. se vypouští a nahrazuje se následujícím novým
zněním:
Příjemce je povinen vyčerpat peněžní prostředky maximálně do 10. 1. 2019.
4. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 6 c) se vypouští a nahrazuje se následujícím
novým zněním:
Akce musí být věcně ukončena do 30. 12. 2018 a finančně do 10. 1. 2019.
5. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 7 se vypouští a nahrazuje se následujícím novým
zněním:
Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu odboru prostřednictvím podatelny
poskytovatele závěrečné finanční vypořádání dotace na předepsaném formuláři, které opatří
příjemce svým podpisem, a to do 10. 1. 2019, resp. do dne ukončení smlouvy v případě čl. VII
(rozhodující je datum doručení finančního vypořádání dotace na podatelnu poskytovatele) vyjma
faktur došlých po termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dokladů o zaplacení nákladů
akce hrazených v období od 1. 12. 2018 do 10. 1. 2019 a s tím souvisejícího výpisu z oddělené
účetní evidence. Tyto doklady mohou být předloženy do 15. 1. 2019. Výdaje musí být provedeny
do 10. 1. 2019. Formulář finanční vypořádání dotace je přílohou vyhlášení dotačního

programu nebo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na internetu
poskytovatele v sekci Dotace http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehleddotace.aspx.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
7. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK
445/12/18 ze dne 13. 12. 2018.
8. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran
9. Dodatek č. 1 je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva kraj.
10. 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.
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Karlovy Vary dne ...................

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

………………………………………
poskytovatel

………………………………………
příjemce
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