Evidenční číslo smlouvy: KK02475/2019/1

Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje ev. č. KK02475/2019
(dále jen „dodatek“)
Smluvní strany:
Karlovarský kraj
Adresa sídla:
Identifikační číslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
70891168
CZ70891168
Ing. Jaroslav Bradáč, radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy
XXX
číslo účtu

XXX

případně další účty:
XXX
číslo účtu
XXX
číslo účtu
XXX
číslo účtu
(dále jen „poskytovatel“)

XXX
XXX
XXX

a
HC Energie Karlovy Vary s.r.o.
Adresa sídla:
Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo:
02466996
DIČ:
CZ02466996
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
Zastoupený:
Radek Liangovský
Registrace ve veřejném rejstříku:
C 29301 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení:
XXX
číslo účtu:
XXX
E-mail:
XXX
Je plátce DPH, uplatňuje odpočet DPH.
(dále jen „příjemce“)
(společně jako „smluvní strany“)

Článek I.
Předmětem dodatku č. 1 je nahrazení textu čl. VIII. veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK02475/2019, uzavřené dne 8. 8. 2019
mezi Karlovarským krajem a HC Energie Karlovy Vary s.r.o., dále jen „smlouva“ novým textem.

Článek II.
V návaznosti na čl. I. dodatku č. 1 se ruší původní text. čl. VIII. smlouvy, který zní:
1. Podpora poskytnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření
nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve
čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství, když však příjemce výslovně bere
na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti poskytnuté podpory se
společným trhem v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise
(ES) je oprávněna uložit příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu
s příslušným úrokem. Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s touto
skutečností seznámen.
2. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu
poskytnutou podporu včetně úroků podle Nařízení komise v případě, že se jeho prohlášení
v předchozím odstavci uvedené prokáže jako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle
přímo aplikovatelného právního předpisu1 buď o vrácení podpory, prozatímním navrácení
podpory nebo o pozastavení podpory.
a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:
1. Příjemce se zavazuje k použití dotace v souladu s čl. 55 Nařízení komise č. 651/2014 ze dne 17.
června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „nařízení komise“) a obecnými pravidly
obsaženými v Kapitole I nařízení komise, a to zejména čl. 5 Transparentnost podpory, čl. 6
Motivační účinek a čl. 8 Kumulace nařízení komise. Bližší podmínky použití dotace v souladu
s čl. 55 nařízení komise, včetně způsobilých a nezpůsobilých nákladů, jsou stanoveny
v Pravidlech.
2. Příjemce prohlašuje, že není subjektem, na který je uvalen inkasní příkaz, který je nesplacený
ve smyslu čl. 1 odst. 4 nařízení komise. Příjemce dále prohlašuje, že není podnikem v obtížích
ve smyslu definice uvedené v čl. 2 odst. 18 nařízení komise.
3. Příjemce bere na vědomí, že maximální výše dotace poskytnuté na provozní podporu sportovní
infrastruktury nesmí činit částku převyšující 2 miliony EUR na infrastrukturu za rok.
Článek III.
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti ode dne uveřejnění
v registru smluv a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a tří
poskytovatel.
2.

Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti a účinnosti v původním
znění.

3.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že mu porozuměly a souhlasí
s jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

4.

O uzavření dodatku č. 1 rozhodlo v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK XXXXXX ze dne XXXXXXX.

5.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede Karlovarský kraj,
kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: XXX

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES
1

Stránka 2

Karlovy Vary dne

XXXXXXX dne

..... ..... ..... ..... ..... .....
poskytovatel

..... ..... ..... ..... ..... .....
příjemce

Za správnost: XXX
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