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DODATEK č. 1/2019

 

ke Smlouvě o spolupráci na řešení projektu č. FV10674 a poskytnutí účelové podpory formou dotace

z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace za dne 14.11.2016, Dodatku č.1/2017,

uzavřeného mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu dne 3.5.2017 a Dodatku č.1/2018,

uzavřeného mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu dne 23.4.2018

Smluvní strany

1.1.DEKONTA, a.s.

Sídlo: Dřetovice 109, 273 41 Stehelčeves

|Č:25006096

DIČ: C225006096

Zápis v OR: MěS v Praze, oddíl B, vložka 12280

Jednající:_enerálním ředitelem a předsedou představenstva

dále jen „příjemce“ na straně jedné

a

1.2.Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. Listopadu 15/2172

IČ: 61989100

DIČ: C261989100

Zápis v OR: Veřejná škola nezapsaná v OR

Jednající: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. — rektor VŠB -TUO

v ,v

dále jen „dalsí ucastník projektu“, na straně druhé

se dohodly na tomto dodatku č.1/2019

ke Smlouvě o spolupráci na řešení projektu FV10674 a poskytnutí účelové podpory formou dotace

zvýdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva), Dodatku č.1/2017 a

Dodatku č.1/2018.

Název projektu: Eliminace emisí z odpadního vzduchu metodou fotochemické oxidace



Ev.č. projektu: FV10674

Období řešení projektu: 8/2016— 7/2019

Článek 1

Další účastník projektu potvrzuje správnost samostatného bankovního účtuč.:—

čmnekz

2.1. V souladu s odstavcem 3.4. Smlouvy poskytne příjemce dalšímu účastníkovi na řešenívěcné

náplně části projektu v roce 2019 finanční prostředky ve výši:

607 000,- Kč (slovy šestsetsedmtisíc korun českých).

2.2. Finanční prostředky budou poskytnuty převodním příkazem na účet dalšího účastníka do 15 dnů

po podpisu tohoto dodatku smlouvy.

2.3. Finanční prostředky jsou poskytovány na úhradu skutečně vynaložených nákladů, účelově

vymezených smlouvou.

čuneka

3.1. Dodatek 1/2019 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Dva dodatky jsou

určeny pro příjemce a dva pro dalšího účastníka, který se zavazuje jeden stejnopis předat

odpovědnému řešiteli za dalšího účastníka projektu.

   

  

 

V Praze dne 18.3.2019 V Ostravé dne 19.3.2019

!“

Za příjemce: .

Předseda představenstva rektor VŠB — TUO

 


