evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-13709/OŽP/2016

Dodatek Č. 1
k veřejnoprávní smlouvě Č. S-13709/OŽP/2016 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 Železíi,i
IČ 00875121 DIČ: CZ008'75121
se sídlem Železná 28, 266 01 Beroun
zastoupená Václavem Valentou, starostou
číslo bankovního účtu
(dále jen ,,Příjemce")

uzavírají tento Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě Č. S-13709/OŽP/2016
individuák,.

účelové

dotace

z

rozpoČtu

StředoČeského

kraje

na

o poskytnutí

vodohospodářskou

infrastrukturu (dále jen' ,,Smlouva"):
l. Smluvní strany mění Článek 2 bod 2 Smlouvy takto:
Specifikace Akce: Jedná se o stavbu splaškové gravitační kanalizace včetně dvou veřejných
čerpacích stanic s elektropřípojkami. Splašky v obci Železná budou odváděny výtlakem na stávající
ČO V Chyňava. Součástí akce je homogenizaci obrusných vrstev silnice II/118 a III/10135.
2. Smluvní strany doplňují Přílohu č. 1 Smlouvy o položku č. 3 v tabulce nazvané ,,Závazné
par:,'metry (položky)akce":

.. 1 -

ZÁVAZNÉ PARAMETRY (POLOŽKY) AKCE
Název Akce: Splašková kanalizace v obci Železná
Příjemce dotace: Obec Železná
Evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-13709/OŽP/2016

Polozka

Popis závazného parametru (polozky)

Jednotka
parametr
u
(položky)

Množství
.
jednotek
parametru
(položky)

l.

délka kanalizačních řadů

m

5973,45

2.

počet nově připqi'ných obyvatel

EO

274

3.

homogenizaci obrusných vrstev silnice II/118 a III/10135

m'

"

343,556

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva
5.

stejnopisy si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovate!.

6.

Tento

dodatek

je

uzavřen

v souladu

s usnesením

Zastupitelstva

Středočeského

kraje

č. 029-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou
splněny podmínky uvedené v § 23 z. č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.

\ ,'

11-01- 2019.

l

L'. L?/j
V .......,................dne...................

V Praze dne...................

Příjemce

Poskytovatel
Středočeský kraj

Obec Železná

Ing. Miloš Petera
Náměstek hejtmanky pro obSast
Životního prostředí a zeměděiství

Václav Valenta
Starosta obce Železná
jjnéno a příjmení ajEtnkce podepisující se osoby

jméno a přjj'mení aŤce podepisů/'íc/se osOby
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