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evidenční číslo smlouvy Poskytovatele:  S-6310/OŽP/2018/1 

 

Dodatek č. 1  
k veřejnoprávní  smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 

2018 pro poskytování dotací z  rozpočtu Středočeského kraje na 
Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v  rámci 

Tematického zadání Vytváření technického a odborného zázemí 
středisek EVVO a jejich aktivit uzavřené dne 7. 9. 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: PPF banka a.s. 

č. ú.: 4440009090/6000 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

Město Benátky nad Jizerou 

se sídlem Zámek 49/1, 294 71 Benátky nad Jizerou 

zastoupené PhDr. Karlem Bendlem, starostou 

IČ:  00237442 DIČ: CZ00237442 

bankovní spojení: Česká národní banka 

č. ú.: 94-1114181/0710 

(dále jen „Příjemce“) 

 

 

uzavíraj í  tento  Dodatek č . 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí  dotace podle 

Programu 2018 pro poskytování dotací  z  rozpočtu Středočeského kraje na 

Environmentální  vzdělávání,  výchovu a osvětu v  rámci Tematického zadání 

Vytváření technického a odborného zázemí s tředisek EVVO a jej ich aktivit  

uzavřené dne 7. 9.  2018 :  
 

1. Obě smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1, kterým se mění smlouva č. S-6310/OŽP/2018 
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následovně: 

 

V Čl. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ a v Čl. 3. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN se mění termín 

ukončení realizace Akce/Projektu  z 31. 7. 2019 na 31. 12. 2020. 

 

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

3. Se změnami smlouvy a s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 vyslovila souhlas Rada Středočeského kraje 

usnesením č. 045-17/2019/RK ze dne 16. 5. 2019 a v případě tohoto právního jednání Středočeského 

kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti. 

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva 

stejnopisy si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce.    

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

V Benátkách n. J.    dne 29. 5. 2019 

 

V Praze dne 7. 6. 2019 

Příjemce 
Město Benátky nad Jizerou 

 

Poskytovatel 
Středočeský kraj 

 

…………………………………………… 
 

PhDr. Karel Bendl,  
starosta 

 
…………………………………………… 

 

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

…………………. 
razítko 

…………………. 
razítko 

 


