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Plzeňský kraj
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
k podpisu dodatku oprávněn: Ing. Václav Štekl, člen Rady Plzeňského 

kraje pro oblast životního prostředí 
a zemědělství

IČO: 70890366
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu:               1063003350/5500 

na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace
/dále jen „Poskytovatel“/

a

město Klatovy
sídlo: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
IČO: 00255661
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Klatovy
číslo účtu: XXXXXXX/XXXX

na straně druhé jako příjemce finanční dotace
(dále jen „Příjemce“)

uzavírají mezi sebou tento

D O D A T E K   č. 3

ke smlouvě č. 12792014

o poskytnutí účelové dotace na Ekologické projekty 2014 uzavřené dne 11. 7. 2014, 
ve znění dodatku č. 1 a č. 2:

1. Mění se původní termín realizace uvedený v článku II. odst. 3 smlouvy 
na následující: 30. 6. 2017.

2. Poskytovatel se zavazuje zveřejnit tento dodatek spolu s již uzavřenými 
předchozími dodatky a smlouvou č. 12792014 v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedeného zákona i tam, 
kde zákon povinnost zveřejnit smlouvu neukládá, a to nejpozději do 30 dnů od
uzavření tohoto dodatku. Příjemce s tímto zveřejněním souhlasí.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
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4. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Příjemce dotace obdrží 
jedno a Poskytovatel dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé 
a svobodné vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísni, že dodatek není 
zdánlivým právním jednáním a že obě smluvní strany souhlasí s celým jeho 
obsahem.

6. Vůli Plzeňského kraje k uzavření tohoto dodatku projevilo Zastupitelstvo 
Plzeňského kraje usnesením č. 559/14 ze dne 9. 6. 2014. 

V Plzni dne 13. 10. 2016 V Plzni dne 12. 10. 2016

Příjemce: Poskytovatel:

………………………................ …………………………………  
Mgr. Rudolf Salvetr Ing. Václav Štekl
starosta města člen Rady Plzeňského kraje

pro oblast životního prostředí
a zemědělství
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