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DODATEK Č.  1  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE  
 
 

Euregio Egrensis, Regionální sdružení obcí a měst   

se sídlem: Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary  

IČ: 47 72 22 66 

bankovní spojení: číslo účtu XXXXXXXXX 

zastoupené: Ing. Lubomírem Kovářem, jednatelem Euregia Egrensis, na základě plné moci ze dne 13. listopadu 

2015  

 

(dále jen „FMP-projektový partner“) 

 

a  

 

Český svaz stavebních inženýrů – Oblastní pobočka Karlovy Vary, z.s. 

se sídlem: Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Korbelářem, předsedou 

zapsaný/registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

IČ: 63555336  DIČ: --- 

Neplátce DPH  

bankovní spojení: číslo účtu: XXXXXXXXX  

  

 (dále jen „konečný uživatel“) 

 

 
uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku na základě Čl. 18, odst. d) Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci  

„Společného fondu malých projektů v Euregiu Egrensis (dále jen „smlouva") k projektu registrační číslo  

0553-CZ-17.09.2019 uzavřené dne 15. 1. 2020.   

 

tento dodatek. 

 

Článek I. 

 

1.1.       Bod 3. Smlouvy (Trvání projektu) se mění takto: 

 

Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto: 

 

Výdaje způsobilé od (datum registrace Žádosti o dotaci): 17. 9. 2019 

Začátek realizace projektu (dle Žádosti o dotaci):  1. 1. 2020 

Konec realizace projektu (dle Žádosti o dotaci):   30. 11. 2020 

  

Případná změna doby trvání projektu je možná jen se souhlasem obou smluvních účastníků, zejména jsou-li u 

konečného uživatele dány objektivní důvody, pro které nemohl projekt realizovat v určené době. 

 

 

Článek II. 

 

2.1.  Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  

Článek III. 

 

3.1.  Dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, každý z nich má platnost originálu a jednotlivá vyhotovení 

budou distribuována a archivována stejným způsobem jako smlouva.  

 

3.2.  Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
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3.3.  Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez 

výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své 

podpisy.  

 

 

 

V Karlových Varech dne …………….. 

 

 

Za FMP-projektového partnera:    .........................................................................................  

Euregio Egrensis, Regionální sdružení obcí a měst  

zastoupené 

Ing. Lubomírem Kovářem 

na základě plné moci 

                                                

   

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne …………….. 

 

 

Za konečného uživatele:   .........................................................................................  
  Český svaz stavebních inženýrů – Oblastní pobočka 

  Karlovy Vary, z.s. 

  Ing. Jaroslav Korbelář 

  předseda 

 
 

 


