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                                                                                                           Ev. číslo: 

 

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

odboru regionálního rozvoje ev. č. KK 02496/2019 ze dne 11. 8. 2019 

(dále jen „dodatek č. 1“) 

 

 

 

Karlovarský kraj 

Adresa sídla:  Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory 

Identifikační číslo: 70891168 

DIČ:   CZ70891168 

Zastoupený:  Ing. Josef Janů, člen Rady Karlovarského kraje 

 

Bankovní spojení:  

Komerční banka, a.s. 

číslo účtu  

případně další účty: 

   Československá obchodní banka, a.s. 

   číslo účtu  

   Česká spořitelna, a.s. 

   číslo účtu  

   PPF banka, a.s. 

   číslo účtu  

 

Datová schránka:  

Administrující odbor: odbor regionálního rozvoje 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Město Skalná 

Adresa sídla: Sportovní 9, 351 34, Skalná 

Identifikační číslo: 00254231 

DIČ: CZ00254231 

Právní forma: obec 

Zastoupený: Mgr. Rita Skalová, starostka 

Registrace ve veřejném rejstříku:  - 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 číslo účtu:  

E-mail:   

Je plátce DPH. 

 

 (dále jen „příjemce“) 

(společně jako „smluvní strany“) 
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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 Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském 

kraji (dále jen „dotační program“) poskytl kraj příjemci dotaci na základě smlouvy 

uzavřené mezi krajem a příjemcem dne 11. 8. 2019, ev. č. smlouvy KK 02496/2019, na 

akci  Cyklotrasa Skalná – Starý Rybník (dále jen „smlouva“). 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že:  

 v čl. II. odst. 2 poslední věta se vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním: 

Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem: 1991604013 investiční 

 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

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

ze dne ………... 

 

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 
 

 

 

Za správnost: Bc. Tomáš Picka 


