
evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-15697/OŽP/2016

Dodatek Č. 1
kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální účelové dotace

z rozpočtu Středočeského kraje

na vodohospodářskou infrastrukturu

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: PPF banka ,a.s., č. ú.: 4440009090/6000

(dále jen ,,Poskytovatel")

a

Obec Lužce
IČ: 00509736

se sídlem Lužce 31, 267 18 Lužce
zastoupená FraRtiškem Kučinou, starostou obce
bankovní spojení: č. ú.:
(dále jen ,,Příjemce")

uzavírají tento Dodatek Č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální účelové dotace
z rozpočtu StředoČeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu:

]. Smluvní strany mění Článek 3. bodu 3 písm. b) takto:

Př;'}emce se zavazuje ukončit realizaci Akce/Projektu nejpozději do 31.3.2019, nepovolí-li

PosÁytovatel (tj. Rada Středočeského kaje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak.

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně

výši 0,5 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků za každý den prodlení s ukončením

Akce/Projektu.

2. Ostatní ustanovení smlouvy se .nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva

stejnopisy si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce.
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4. Tento smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje usnesením č. 117-

22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016 a Rady Středočeského kraje č. 007-32/2018/RK ze dne 22.10.2018 a

v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č.

129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.
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V Praze dne-----------

Příjemce

Obec Lužce
Poskytovatel

Středočeský kraj

František Kučina
Starosta Obce Lužce

jméno a příjmení aŇnkce podepisující se osoby

Ing. Miloš Petera
Náměstek hejtmanky pro oblast Životního

prostředí a zemědělství
jméno a při)'mení aJimkce podepisující se osoby
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