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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ 
o financování malého projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce  

Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 

Dispoziční fond 

 

 
Evidenční číslo Smlouvy: 0111/DF/EÚS/EGR/0123 

Název projektu: Setkání bez hranic 

 

 

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis – Správce Dispozičního fondu 

se sídlem: Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary  

IČO: 47 72 22 66 

bankovní spojení: číslo účtu XXXXXXXXXXX 

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

13. listopadu 2015 

 (dále jen „poskytovatel dotace“) 

na straně jedné 

 

 a 

 

Mariánskolázeňsko 

 se sídlem: Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery 

 zastoupený/jednající Dagmar Strnadovou, předsedkyní výkonné rady 

zapsaný/registrovaný v registru osob 

IČO: 71203354 

bankovní spojení: číslo účtu XXXXXXXXXX 

měna účtu: XXXXXXXXXXX 

 (dále jen „konečný uživatel“) 

na straně druhé 

 

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku na základě Čl. 10, odst. 2 Smlouvy o financování projektu v rámci programu přeshraniční 

spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond (dále jen „smlouva") evidenční číslo  

0111/DF/EÚS/EGR/0123 uzavřené dne 3. 12. 2019, kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v rámci programu 

přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond (dále jen „DF Cíl EÚS")  

 

 

tento dodatek. 

 

 
 

 

Článek I. 

 

1.1.       Článek č. 2 Smlouvy se mění takto:  

 

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 12. 2021.  

 

 

Článek II. 

 

2.1.  Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  
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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.  

 

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 poskytovatele dotace:   ……………………………………………………………………….. 

 Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis - Správce  

 Dispozičního fondu 

  zastoupené 

  Ing. Lubomírem Kovářem 

  na základě plné moci  

   

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne ……………….    

 

 

 

 

Za konečného uživatele:   ..................................................................................................  

  Mariánskolázeňsko  

  Dagmar Strnadová 

  předsedkyně výkonné rady 


