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! eř noprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje

-49- evidenční číslo S-1694/ZDR/2017

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská l l, 150 21 Praha 5

zastoupený JUDr. Robertem Bezděkem, CSc., radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
lČ: 70891095

bankovní spojení: PPF banka, a. s., č. ú. 4440009090/6000

(dále jen jako ,,Poskytovatel")

a
Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje

se sídlem Vančurova 1548, 272 59 Kladno

zastoupená předsedou představenstva MUDr. Petrem Poloučkem, MBA

místopředsedou představenstva MUDr. Jaroslavem Vráblikem
lČ: 272 56 537

bankovní spojení: ČSOB, č. ú.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová mačka B 10020

(dále jen jako ,,Příjemce")

uzavírají dnešního dne tento

DodatekČ.l
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje

evidenČní číslo S-1694/ZDR/2017

I.

l. Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje evidenční
číslo S-1694/ZDR/2017 (dále též jen ,,Smlouva") poskytl Poskytovatel Příjemci investiční dotaci
ve výši 600.000 KČ na investiční akci ,,Zateplení pavilónu V - projekt" s termínem čerpání do konce
roku 2017. Poskytnuti investiční dotace a uzavření Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Středočeského kraje č. 017-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017.

2. Z investiční dotace poskytnuté Smlouvou bylo ke dni 31.12.2017 vyčerpáno O KČ. Do roku 2018
se tedy převádí částka ve výši 600.000 KČ.

3. Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků na předmětnou investiční akci v roce 2017 se tímto
dodatkem prodlužuje termín realizace akce a čerpání finančních prostředků dotace,
a to do 31.12.2018.



II.

Změny termínů Smlouvy

l. Termín uvedený v článku 2 odst. 6. pro doručení žádosti Příjemce o převod nevyčerpaných
peněžních prostředků se mění na 30.11.2018.

2. Těmín uvedený v článku 3 odst. l. pro doručení poslední žádosti o převod peněžních prostředků
v návaznosti na realizované práce, dodávky a služby a předložené dodavatelské faktury se mění
na 10.12.2018.

3. Termín uvedený v článku 3 odst. 8. pro předložení vyhodnocení Akce se mění na 30 kalendářních
dnů po ukončení realizace, nejpozději však do 31. l. 2019.

Á
III.

ZávěreČná ustanovení

l. Uzavření tohoto Dodatku č. l ke Smlouvě bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského
kraje č. 038-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018, kterým byl rovněž k podpisu tohoto dodatku pověřen
JUDr. Robert Bezděk, CSc., radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží
Příjemce a dva Poskytovatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovatel.

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

vKladnědne..g V Praze dne1.6.:.qq:.?g.!q....

Oblastní nemocnice Kladno, a. s.,
nemocnice Středočeského kraje

M U Dr. Petr Polouček, MBA
předseda představensfva

M U Dr. Jaroslav áblik
inistopředseda p edstavenstva

Ob|astnf nemeenÍce K|adno, a.s.
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova i548, 272 59 K|adno

tel: 312 606 111 (Ĺ)lČ: 27256537, DIČ CZ27256537

Středočeský kraj

JUDr. Robert Bezděk, Sc. "'9.

radní pro oblast bezp nosti a zdravotnictví

m


