evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-16514/OŽP/2016

Dodatek Č. 1

kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2016
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kra je
ze Středočeského Povodňového Fondu
v rámci Tematického zadání Úhrada nákladů spojených s úpravou vodního
díla zhoršujícím průběh povodně
Oblast podpory Investiční náklady urČené na rekonstrukci vodního díla

Smluvní strany
Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5,
zastoupený Ing. MiloŠem Peterou, náměstkem hejtmanky pro oblast Životního prostředí a zemědělství
IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: P
(dále jen ,,Poskytovatel")
a

Město Kralupy nad Vltavou
se sídlem Palackého náměstí l, PSČ 278 01, Kralupy nad Vltavou
zastoupen Petrem Holečkem, starostou města
IČ: 00236977 DIČ: CZ-236977
Bankovní spojení Komerční banka, č.ú.
(dále jen ,,Příjemce")

uzavírají tento Dodatek Č. l k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2016
pro poskytování dotací z rozpoČtu Středočeského kraje ze Středočeského Povodňového Fondu
v rámci Tematického zadání Úhrada nákladů spojených s úpravou vodního díla zhorŠujícím
průběh povodně, Oblast podpory Investiční náklady určené na rekonstrukci vodního díla

l. Smluvní strany mění Článek 2 bod 2 takto:
Specifikace Akce/Projektu: Vybudování dvou bezpečnostních přelivů mezi rybníky a Knovízského
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potoka v Zeměchách a osazení koncové klapky na zatrubněný úsek odpadu (stavební objekt so 03),
podle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem Jakoubkem, IČ: 746433 12.
2.

Smluvní strany mění Článek 3 bod 3 písm. b) takto:
Příjemce se zavazuje ukončit realizaci Akce nejpozději do 31. 12. 2018 nepovolí-li Poskytovatel
(tj. Rada Středočeského kaje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak.
V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně
výši 0,5 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků za každý den prodlení s ukončením
Akce.

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva
stejnopisy si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv, které provede poskytovatel.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje usnesením č. 11722/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016 a č. 071-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 a v případě tohoto právního úkonu
Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č,

129/2000 Sb. nezbytné

k jeho platnosti.

VPrazedn, m 204(?
Příjemce
Město Kralupy nad Vltavou

Poskytovatel
Středočeský kraj

Ing. Miloš Petera
Náměstek hejtmanky pro oblast
životního prostředí a zemědělství

Petr HoleČek
Starosta Města Kralupy nad Vltavou
jméno a příimeni ajEčnkce podepislg'ici
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