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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 

evid. č. KK 02829/2017 uzavřené dne 06.12.2017 
(dále jen „smlouva“) 

v souladu s ustanovením § 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 a podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

Smluvní strany: 
 

 

Karlovarský kraj  

 

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupený: Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou 

IČO: 70891168 

DIČ: CZ70891168 

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

Číslo účtu:  480091-218341/0710 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

 

Iva Vinšová 

        

Bydliště: Abertamy 

Datum narození: .1964 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „konečný uživatel“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne 

 

 

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 

 

(dále jen „dodatek č. 1“) 
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Článek I 

Předmět dodatku č. 1 
 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění následující ustanovení smlouvy takto: 

 

1. Text odstavce 1 článku III smlouvy se nahrazuje textem: 

 Poskytovatel se v souladu s usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 20/01/19 ze dne 07.01.2019 

zavazuje poskytnout konečnému uživateli investiční dotaci v maximální výši 95 000,00 Kč (slovy: 

devadesátpěttisíc korun českých) na úhradu způsobilých výdajů dílčího projektu dle výzvy 

a Pravidel a dle žádosti podané v rámci výzvy. 

 

2. Text odstavce 2 článku III smlouvy se nahrazuje textem: 

 Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové výdaje dílčího projektu jsou výdaje tvořené součtem dotace a vlastním podílem 

konečného uživatele. 

b) Maximální výše dotace dílčího projektu je určena hranicí 75 % způsobilých výdajů 

projektu, nejvýše však 95 000,00 Kč. 

c) Vlastní podíl konečného uživatele jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky konečného uživatele i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 

Maximální výše dotace v Kč 95 000,00 Kč 

Výše dotace v % z celkových způsobilých výdajů na dílčí projekt 75 % 

 

 

3. V Příloze č. 1 Žádost o dotaci na dílčí projekt v části „Předmět žádosti o podporu, výdaje“ na str. 3 

se: 

původní požadovaný zdroj tepla: 

Zdroj tepla (A1-A5) 

Výše dotace v % 

z celkových způsobilých 

výdajů 

Maximální výše dotace 

v Kč* 
Kód SVT 

A4 80 % 120 000,00 --- 

* všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 

 

mění na: 

 

nový požadovaný zdroj tepla (= požadovaná změna): 

Zdroj tepla (A1-A5) 

Výše dotace v % 

z celkových způsobilých 

výdajů 

Maximální výše dotace 

v Kč* 
Kód SVT 

A5 75 % 95 000,00 --- 

* všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 

 

4. Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje přílohou č. 1 dodatku č. 1. 

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

Článek II 
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Ostatní ujednání 

 

1. Konečný uživatel finanční podpory prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že: 

a) všechny údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 jsou pravdivé a úplné; 

b) si je vědom následků vzniklých uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů, které by vedly 

k případnému neoprávněnému čerpání finanční podpory. 

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele souhlasí konečný uživatel se zveřejněním 

údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem řádně přečetly, a že 

byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost 

tohoto dodatku č. 1 svým podpisem. 

4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu. Konečný uživatel obdrží 

jedno vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení. 

5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 20/01/19 

ze dne 07.01.2019. 

6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Příloha: 

1. Žádost o změnu dílčího projektu (č. žádosti 2_01_032) 

 

 

Za poskytovatele: 

 

 Za konečného uživatele: 

V Karlových Varech dne 18.1.2019  V Karlových Varech dne 15.1.2019 

 

 

 

 

  

………………………………………… 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová 

hejtmanka Karlovarského kraje 

 ………………………………………… 

Iva Vinšová 

konečný uživatel 

 

 
 

Za věcnou správnost:  Ing. Kamila Caháková 
 

 

 




