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DODATEK Č.  1  K  PŘÍLOZE Č.  1  A 2  SML OUVY 

 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 43-3229530257/0100 Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary 

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

2015  

 

(dále jen „FMP-projektový partner“) 

 

a  

 

Městský dům kultury Sokolov 

se sídlem: 5. května 655, 356 01 Sokolov 

zastoupený/jednající: Mgr. Ladislavem Sedláčkem, ředitelem 

zapsaný/registrovaný v Živnostenském rejstříku 

IČ: 00377678  DIČ: --- 

Neplátce DPH (pro tento projekt) 

bankovní spojení: číslo účtu: 275895472/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 

  

 (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  

0069-CZ-02.05.2016 uzavřené dne 18. 8. 2016.  

 

tento dodatek. 

 

Článek I. 

 

1.1.       Příloha č. 1 smlouvy se mění takto: 

 

Kapitola. Náklady na externí poradenství a služby, položka 4.10:  

Původně plánováno: 20 ks za celkem 740,19 € 

Schválená změna: navýšení počtu na 28 ks za celkem 925,40 € 

 

Navýšení 185,21 € bude pokryto z úspory v ostatních položkách v rámci dané kapitoly.  

 

1.2.       Příloha č. 2 smlouvy se mění takto: 

 

Podrobný rozpočet – plán výdajů (příloha č. 1 Žádosti o dotaci), položka 1.2.11 – Uniformy pro Mar-

ching band:  

Původně plánováno: 740,19 € 

Schválená změna: navýšení na 925,40 € 

 

Navýšení 185,21 € bude pokryto z úspory v ostatních položkách v rámci dané kapitoly.  

 

 

 

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 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:   .........................................................................................  

  Městský dům kultury Sokolov 

  Mgr. Ladislav Sedláček 

  ředitel 

 

 

 


