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Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR

(dále jen "Dodatek k Dohodě")

uzavřené mezi

Poskytovatel dotace

Název: Státní zemědělský intervenční fond
(dále jen "SZIF")

Identifikační číslo: 48 133 981

Příslušný regionální odbor: RO Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc

Oprávněná osoba k podpisu Dodatku: Ing. Kateřina Mračková
ředitelka RO SZIF

a

Příjemcem dotace - novým nabyvatelem:

Příjemce dotace: Lesnictví Berčík s.r.o.
Identifikační číslo / datum narození: 08388679

Trvalé bydliště / sídlo: Závodí 1405, Kojetín 752 01

Opatření / podopatření / operace / záměr: Technika a technologie pro lesní hospodářství
Pořízení strojů

Registrační číslo žádosti: 15/001/0861a/671/000062/001

Název projektu: Pořízení vyvážecího vozu

Místo realizace projektu: LHC Nadace Dr.L. Prečana, 752 01 Kojetín, okres Přerov
LHO 611808  Ing. Martin Berčík, 752 01 Uhřičice, okres
Přerov

Čl. 1
Vymezení rozsahu změn

Popis pole Původní znění Navrhované znění
Název nabyvatele MARTIN BERČÍK Lesnictví Berčík s.r.o.

IČ 60306581 08388679

Sídlo Závodí 1405, 752 01 Kojetín Závodí 1405, Kojetín  752 01

Nový nabyvatel tímto úkonem prohlašuje, že se seznámil a bez výhrad přebírá a vstupuje do všech práv
a závazků, které pro příjemce dotace vyplývají ze Žádosti o dotaci reg. č.15/001/0861a/671/000062,
Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a konkrétního projektu, kterého se uvedená
Dohoda týká.

Ostatní údaje uvedené v Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR zůstávají beze
změny.
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Čl. 2
Závěrečné ustanovení

1.
Tento Dodatek k Dohodě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.

2.
Dodatek k Dohodě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení
Dodatku k Dohodě obdrží příjemce dotace a jedno vyhotovení Dodatku k Dohodě obdrží za poskytovatele
dotace RO SZIF.

3.
Tento Dodatek k Dohodě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

za poskytovatele dotace: za příjemce dotace:
V Olomouci dne V Olomouci dne 

podpis podpis
Ing. Kateřina Mračková
jméno, příjmení, titul jméno, příjmení, titul
ředitelka RO SZIF
název funkce název funkce
razítko: razítko: 

Oprávnění k podpisu za poskytovatele a
totožnost zkontroloval:

Oprávnění k podpisu za příjemce a totožnost
zkontroloval:

dne: dne: 
jméno, příjmení, titul právníka RO: jméno, příjmení, titul ověřovatele:

podpis právníka RO: podpis ověřovatele:
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