
evidenČní číslo smlouvy Poskytovatele: S-3072/OŽP/2018

Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Havarijního

fondu pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje uzavřené
dne 3.7. 2018

SMLUVNÍ STRANY

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5,

zastoupený Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. ú.: 51-1829890257/0100

(dále jen ,,Poskytovatel")

a

Obec Mořina

se sídlem Mořina 81, 267 17 Mořina
zastoupená Vojtěchem Štičkou, starostou

lČ: 00233595

bankovní spojení: KB Beroun

Č. ú.: 4925131/0l00

(dále jen ,,Příjemce")

uzavírají tento Dodatek č. l k veřejnoprávní smlouvě č. S-3072/OŽP/2018

o poskytnutí dotace z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Středočeského
kraje uzavřené dne 3.7. 2018 :

l. Smluvní strany mění znění první věty odstavce 3. písmene b) ČI. IV. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH

STRAN takto:

,,Ukončit realizaci Projektu nejpozději do 29 měsíců od oboustranného podpisu této smlouvy,

nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kaje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského

kraje) jinak; pokud Příjemce zahájil realizaci Proj,ektu ještě před podpisem této smlouvy, mohou být

l



k vyúčtování dotace zpětně použity účetní (daňové) doklady (faktury apod.), které byly Příjemcem

uhrazeny v souvislosti s realizací Projektu po 1.1. 2018.

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Tento Dodatek č. l se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva

stejnopisy si ponechá poskytovatel a jeden stejnopis příjemce.

4. Tento Dodatek č. l nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje č. 033-16/2018/ZK ze dne 26.11.

2018, a v případě tohoto úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona

č. 129/2000 Sb. o krajích nezbytné k jeho platnosti.

za příjemce
Obec Mořina
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n -01- 2019
V Praze dne ..................................

za poskytovatele
StředNeský kraj

Ing. Niiloš Petera
náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí
a zemědělství
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