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                                                                                                           Ev. číslo:KK01860/2019/1 

 

DODATEK č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje-

odboru regionálního rozvoje ev. č. KK 01860/2019 ze dne 29. 5. 2019 

(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 Tatrovice 

Adresa sídla:   Tatrovice 26, 357 35 Tatrovice 

Identifikační číslo:   00573264 

DIČ:  

Právní forma:   Obec 

Zastoupená:   Luďkem Němcem, starostou 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a. s. 

Číslo bankovního účtu:xxx 

E-mail:    podatelna@tatrovice.cz 

Je 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     

29. 5. 2019, ev. č. smlouvy KK 01860/2019, na akci  Oprava střešní krytiny budovy 

obecního úřadu a oprava zpevněné plochy sběrného dvora (dále jen „smlouva“). 
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2. Smluvní strany se dohodly, že:  

 v čl. II. odst. 2 předposlední věta se vypouští a nahrazuje se následujícím novým 

zněním: 

Dotace se poskytuje na účel: Oprava střešní krytiny budovy obecního úřadu 

 

 v čl. IV odst. 5 a) se  text vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním: 

akce bude realizována minimálně v rozsahu: 

- oprava střešní krytiny 179,6 m2 

 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

4. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK  

345/09/19 ze dne 23. 9. 2019. 

 

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 
 

Dokument je vyhotoven na základě usnesení ZKK číslo ZK 345/09/19 ze dne 

23. 9. 2019. 

 
Provedení předběžné řídící kontroly dle § 26 odst. 1 zák. č. 320/2001 Sb. a § 11 vyhl. č. 416/2004 

Sb. 

 

Příkazce operace:   Správce rozpočtu: 

Ing. arch. Jaromír Musil  Jitka Kavková 

 

      

 
Osoba odpovědná za věcnou správnost dokumentu potvrzuje, že byl vyhotoven v souladu se 

zněním, které bylo schváleno výše uvedeným usnesením, a po obsahové stránce nedošlo po jeho 

schválení ke změnám. Doložka byla vyhotovena a za věcnou správnost zodpovídá: 

 

 

Irena Langová                 dne   Podpis: 


