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KK02959/2019/1 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 
evìd. č. KK 02959/2018 uzavřené dne 20. 9. 2018 

(dále jen ,,smlouva“) 
v souladu s ustanovenı'm § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve zněnı'pozdějšı'clı předpisů jako smlouva veřejnoprávnı' ve smyslu § 159 a násl. zákona 

ˇ ˇ' 
l 

ˇ d isů a odle zákona č. 129/2000 Sb., o krajı'cIı, č. 500/2004 Sb., správııı' řád, ve zněnı'pozdejsıc ı pre p p 
ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 

Karlovarský kraj 

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupený: Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmanky Karlovarského kraje 
Ićoz 70891168 
Dıcz CZ70891168 

Cıslo uctu 
(dále jen ,,poskytovatel“)

a 

Miroslav Piskáček 

Bydliště: 
Datum narození: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „konečný 

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 smlouvy v části „Smluvní strany“ na str. 1 se nahrazuje textem: 
° d't l' btˇdtl iuvo nı rvaìio 

Í 
za aee: 

mění na: 

no 'trval' ob tžadatele: 

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

2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

Článek II 
Ostatní ujednání 

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. 

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. 110/2019 Sb., O zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

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. 
Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních S platností originálu. Konečný uživatel obdrží 
jedno vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení. 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 932/08/ 19 
ze dne 05.08. 2019. 

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

1. ost O Změnu dílčího projektu (č. žádosti 2_0l_)§?§(2() X‹ 
,mfl 
Q- 

Za poskytovatele: Za konečnélıo uživatele: 

VKFI rıxı I ı 1717 I rıxr I 1,,
C

U 
hejtmanka Karlovarského kraje konečný uživatel 

Za věcnou správnost: Mojmír Kalvoda 

Dokument vyhotoven na základe usnesení RKK/ZKK Č.:......Í.ćŽv.-x..'..l.:řJ ................... .. 
provedení předběžné řídícı' kontroly dle § 26 Odst. 1 Zák. Č. 320/2001 Sb. a § 11 vyhl. č. 416/2004 Sb. 

Příkazce operace: Správce rozpočtu: 

Osoba Odpovědná Zu věcnou správnost dokumentu potvrzuje, že byl vyhotoven v sou/adu se zněním, které 
by/O Schváleno výše uvedeným usnesením, O po Obsahové stránce nedošlo po jeho schválení ke změnám. 
Doložka byla vyhotovena a za věcnou správnost zodpovídá: 
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ZMĚNA SMLCUVY eV.Č. KK2959/2018 

Doložení Změny trvalého bydliště -žadatele Miroslav Piskáček, nar. 

Místem trvalého pobytu je 35002 Cheb. 

Doloženo OP 

Oprava se provádí k napravení údajů ve Smlouvě ev.Č. KKO2959/2018 Ze dne 20.9.2018. 

S uzavřením dodatku Souhlasím 

Karlovy Vary 7.6.2019


