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DODATEK č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK 01666/2019 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu „Zvládnu to sám“  

 (dále jen „dodatek“) 

 

uzavřený mezi smluvními stranami 

 
Karlovarský kraj 

Sídlo:   Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary 

IČO:   70891168 

DIČ:   CZ70891168  

Zastoupený:   Ing. Jaroslav Bradáč, člen Rady Karlovarského kraje  

Bankovní spojení: XXX  

Číslo účtu:   XXX 

(dále jen „poskytovatel “) na straně jedné 

 

a 

 

Základní škola Ostrov, příspěvková organizace   

Sídlo:    Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov                    

IČO:    70839000 

Zastoupený:   Mgr. Pavlína Zapletalová, ředitelka 

Bankovní spojení: XXX  

Číslo účtu:   XXX 

(dále jen „příjemce“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

Článek I. 

 

Předmětem tohoto dodatku je změna Článku II. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu „Zvládnu to sám“ (dále jen „projekt“) 

uzavřené mezi smluvními stranami dne 28. 5. 2019, evidenční číslo KK 01666/2019 (dále jen 

„smlouva), spočívající ve změně celkové výše poskytnuté dotace a výše investiční dotace na 

úhradu nezpůsobilých výdajů.  

  

Článek II. 

 

V návaznosti na Článek I. tohoto dodatku se ruší text uvedený v Článku II. smlouvy, který 

zní:  
 

„Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 757.051,29 Kč 

(slovy: sedm set padesát sedm tisíc padesát jedna korun českých dvacet devět haléřů), a to 

investiční dotaci ve výši 609.909,53 Kč (slovy: šest set devět tisíc devět set devět korun 
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českých padesát tři haléřů) na úhradu způsobilých výdajů, investiční dotaci ve výši 

146.899,76 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet šest tisíc osm set devadesát devět korun českých  

sedmdesát šest haléřů) na úhradu nezpůsobilých výdajů a neinvestiční dotaci ve výši 242 Kč 

(slovy: dvě stě čtyřicet dvě korun českých) na úhradu způsobilých výdajů realizační fáze 

projektu „Zvládnu to sám“ (dále také „projekt“ nebo „akce“) financovaného v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „program“). Příjemce tuto 

dotaci přijímá.“  
 

a nahrazuje se novým textem, který zní: 
 

„Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 1.408.636,26 Kč 

(slovy: jeden milion čtyři sta osm tisíc šest set třicet šest korun českých dvacet šest haléřů),  

a to investiční dotaci ve výši 609.909,53 Kč (slovy: šest set devět tisíc devět set devět korun 

českých padesát tři haléřů) na úhradu způsobilých výdajů, investiční dotaci ve výši 

798.484,73 Kč (slovy: sedm set devadesát osm tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých  

sedmdesát tři haléřů) na úhradu nezpůsobilých výdajů a neinvestiční dotaci ve výši 242 Kč 

(slovy: dvě stě čtyřicet dvě korun českých) na úhradu způsobilých výdajů realizační fáze 

projektu „Zvládnu to sám“ (dále také „projekt“ nebo „akce“) financovaného v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „program“). Příjemce tuto 

dotaci přijímá.“ 

 

Článek III.  

   

1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů.  

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že mu 

porozuměly a souhlasí s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 

vůli, což stvrzují svými podpisy. 

6. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 

340/09/19 ze dne 23. 9. 2019. 

7. Poskytovatel a příjemce se dohodli, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede 

poskytovatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: sm4tddw 

(identifikátor datové schránky příjemce).  

 

 

 
Za správnost: Ing. Jambor 

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

   

   

poskytovatel  příjemce 


