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Číslo smlouvy: 160PK02-1109

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
uzavřený

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Královéhradeckým krajem
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03
zastoupen: Bc. Pavel Hečko
IČ: 70889546
DIČ: CZ 70889546
Bankovní spojení: 107-8030060297/0100
dále jen „poskytovatel"

a

Příjemce: Jiří Fuchs
bydlištěm: ........., Trutnov, 54101
datum narození: ........1954
bankovní spojení: ...........................
dále jen „přflemce"

dále jen „Dodatek"

Dc

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 5b., o rozpočtových pravidlech územních

* * * * *
*
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Na základě dohody obou smluvních stran se mění následující ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace
z Rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 160PK02-1109 takto:

Článek II smlouvy se mění tak, že se plně nahrazuje novým článkem II, který zní:

II.

Výše dotace
1. Příjemci

je

poskytována

dotace

maximálně

ve

výši

112

500

Kč

(slovy

jednostodvanácttisícpětsetkorunčeských).
2. Dotace se poskytuje na výměnu stávajícího zdroje vytápění za kotel na tuhá paliva - výhradně
biomasa v souladu s podmínkami dotačního programu 160PK02.
3.

Pro účely Smlouvy se rozumí:
Celkové způsobilé výdaje akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a
vlastním podílem příjemce.
Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky
příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Celkové způsobilé výdaje
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Vlastní podíl příjemce v %
Vlastní podíl příjemce v Kč

150 000 Kč (max. 150 tis. Kč)
112 500 Kč
75 % z celkových způsobilých výdajů
25 % z celkových způsobilých výdajů
37 500 Kč

4. Výše dotace uvedená v čl. II odst. 1. Smlouvy je maximální. Pokud budou skutečné způsobilé
výdaje akce nižší než výše celkových způsobilých výdajů akce uvedená v tabulce v odst. 3, procentní
výše dotace dle čl. II odst. 2 Smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží.
V případě, že procentní výše dotace dle čl. II odst. 2 Smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro
výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace
k celkovým výdajům akce dle čl. II odst. 2.
5. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
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6. Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových
způsobilých výdajů akce.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
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