
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE Č. DS2018/05022 ZE DNE 20. 12. 2018

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

jednající/zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 35-0345630227/0100

(dále též jako „poskytovatel“)
a

Město Pilníkov

se sídlem: Náměstí 36, 542 42 Pilníkov

zástupce:                              

IČO: 00278190

DIČ: CZ00278190

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:                 

(dále též jako „příjemce“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. DS2018/05022 ze dne 20. 12. 2018:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2018/05022 ze dne
20. 12. 2018:

Článek III., odst. 1 se nahrazuje tímto textem:

1. Doba, v níž má být dosaženo účelu, k jehož podpoře je poskytována dotace dle této smlouvy, je shodná s dobou
realizace projektu, kterou stanovil příjemce od 1. 8. 2018 do 31. 1. 2021. Ukončení projektu je podmíněno vydáním
kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě nebo nabytím právní moci rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního
provozu, případně vydáním rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2018/05022 ze dne 20. 12. 2018 nedotčená tímto dodatkem
zůstávají nezměněna.

3. Změna smlouvy byla schválena usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/30/2428/2020
dne 14. 9. 2020.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li smlouva
povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění podle tohoto zákona.
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5. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři vyhotovení jsou určena poskytovateli a jedno
příjemci.

V Hradci Králové dne ...........................................

………………………………………………………………………..

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

V .............................................. dne ……..........................

…………………………………………………………………………………..

             
starosta města Pilníkov
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