Evidenční číslo smlouvy: KK01941/2019/1

Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje ev. č. KK01941/2019
(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

XXX
XXX
XXX

(dále jen „poskytovatel“)
a
Taneční skupina Mirákl, z.s.
Adresa sídla:
5. května 655, 356 01 Sokolov
Identifikační číslo:
27048217
DIČ:
--Právní forma:
Spolek
Zastoupený:
Mgr. Andrea Burešová
Registrace ve veřejném rejstříku:
L 4624 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení:
banka
XXXX
číslo účtu:
XXXX
E-mail:
XXXX
Není plátce DPH.
(dále jen „příjemce“)
(společně jako „smluvní strany“)

Článek I.
Předmětem dodatku je prodloužení lhůty pro čerpání finančních prostředků, doplnění termínu realizace
zdanitelného plnění a lhůty pro podání závěrečného finančního vypořádání dotace poskytnuté příjemci
poskytovatelem na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
uzavřené smluvními stranami dne 30. září 2019, ev. č. KK01941/2019 (dále jen „smlouva“).

Článek II.
1. V návaznosti na čl. I. dodatku se ruší původní text. čl. IV. odst. 3 smlouvy, který zní:
„Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 29. 11. 2019.“
a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:
„Příjemce je povinen vyčerpat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 31. 12. 2019. Úhrada
zdanitelného plnění do 31. 12. 2019 bude přitom realizována nejpozději do 8. 1. 2020.“
2. V návaznosti na čl. I. dodatku se dále ruší původní text. čl. IV. odst. 6 smlouvy, který zní:
„Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny poskytovatele závěrečné finanční vypořádání dotace na předepsaném
formuláři, které příjemce opatří svým podpisem, a to nejpozději do 29. 11. 2019 resp. do dne ukončení
smlouvy v případě čl. VII. smlouvy (rozhodující je datum doručení finančního vypořádání dotace na
podatelnu poskytovatele). Formulář finanční vypořádání dotace je přílohou vyhlášení dotačního
programu nebo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na internetu poskytovatele v sekci
Dotace http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx.“
a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:
„Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu
odboru prostřednictvím podatelny poskytovatele závěrečné finanční vypořádání dotace na předepsaném
formuláři, které příjemce opatří svým podpisem, a to nejpozději do 8. 1. 2020 resp. do dne ukončení
smlouvy v případě čl. VII. smlouvy (rozhodující je datum doručení finančního vypořádání dotace na
podatelnu poskytovatele). Formulář finanční vypořádání dotace je přílohou vyhlášení dotačního
programu nebo informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na internetu poskytovatele v sekci
Dotace http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx.“

Článek III.
1. Dodatek 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 nedotčené, zůstávají v platnosti a účinnosti v původním
znění.

3.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek 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 rozhodla v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada Karlovarského kraje usnesením č.
RK 1309/11/19 ze dne 4.11.2019.
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5.

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

Karlovy Vary dne

Karlovy Vary dne

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

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

Za správnost: XXXX
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