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DODATEK č. 4/2018
ke smlouvě o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje

č.: MSMT-424950014

programu „Národní program udržitelnosti I“ — NPU l (LO)
(dále jen „smlouva o poskytnutí podpory“)

Smluvm’ strany

Česká republika — Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem Karmelitská 5295., l 18 12 Praha 1 — Malá Strana
lČ:00022985

(dále jen ..poskytovatef) na strančjedne'

a

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 15. 708 00 Ostrava — Poruba

lČ:61989100

(dálejen ..příjemce") na straně druhé

Uzavírají

v souladu s čl. 20 smlouvy o poskytnutí podpory tento Dodatek.

I.PŘEDMĚTDODATKU

1. Článek 2. odstavec 2 smlouvy o poskytnutí podpory zní: Příjemce prohlašuje. že fyzickouosobou. která je příjemci odpovědná za odbornou úroveň projektu (dále jen ..řešitel")akterou tímto zmocňuje a činí od ovědnou za komunikaci mezi příjemcema poskytovatelem je

  2. Všechna ostatní ust novem sm ouvy o poskytnutí podpory ve znění pozdějších Dodatkuzůstávají nedotčena.

".ZÁVĚREČNÁLBTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují. že si text tohoto Dodatku řádně před jeho podpisem přečetlya sjeho obsahem a zněním souhlasí.

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. z nichž každá ze smluvních stran obdrží pojednom. Obě vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami mají právní účinky originálu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnemzveřejnění v registru smluv.

4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti smluv.uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. ve znění pozdějších předpisů. zajistí povinnostuveřejnit tento dodatek v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správyhttps://smlouvy.gov.cz poskytovatel.
—

Podpisy smluvních stran

Za poskytovatele _

v Praze dne: f/tí .i- X (' ,'!

 

 

Ing. Jana Říhová

ředitelka odboru podpo

  

  

Za příjemce , * A

v Ostravě dne: : |_, ' “*
 

prof. RNDr. Václav Snášel. CSC.
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