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Euroregion Praděd
Se Sídlem: Nové Doby 1 1 1, `/rbno pod Pradědem 793 26
Zastoupené: Ing. Milanem Rácem, předsedou
IC: 69 59 40 74
(dále jen „Správce Fondu“)

na Straně jedné

a

Městské informační a kulturní Středisko Krnov
Se sídlem: nám. Míru 1/14, 794 01 Pod Cvilínem - Krnov
Zastoupený/jednající: Ing. Petrou Manczalovou, ředitelkou
IČ; 00601179
DIČ: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k

aktivitám projektu
Bankovní Spojení: 34534-226771/0710

název banky - Česká národní banka
název účtu - Město Krnov
číslo účtu ve tvaru IBAN - C270 0710 0345 3400 0022 6771
BIC (SWIFT) kód - CNBACZPP
(dále jen „konečný uživatel (KU)“)

na Straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku na základě čl. 7 Smlouvy o financování vrámci Fondu
mikroprojektů Euroregionu Praděd Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
(dále jen „Smlouva") uzavřené 21. 6. 2021, kterou Se Stanovují podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v
rámci Programu Interreg V-A

tento dodatek

Cl. 1

0 Lhůta, v níž má být předmětu Smlouvy dosaženo

1. Realizace mikroprojektu je zahájena: 1. 10. 2021
a musí být ukončena nejpozději do: 31. 12. 2022

Čı. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
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Či. 3
ì. Dodatek je vyhotoven v počtu Z S'ıejnojżnìsffı.J každý Z nich má platnost Originálu ajednodiva'vyhotovení budou distribuována a arehivována Stejným Způsobem jako Smlouva.Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

[KJ

3. Smluvní Strany prohlašují, Že Si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, S jehoObsahem bez výhrad Souhlasí, že je projevem jejich Svobodné a vážné vůle, proste omylujna důkaz čeho připojuji Své podpisy.

Za Správce Fondu, dne: dj ý M1074“ ............. 'Jdi/_' .......................
Ing. Milan Rác, předseda

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ
A KULTURNÍ STŘEDıSKO KRNOV
"MÍRU 1/14 TEL.: 554814 706
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