Dodatek č. 1
č. D/0940/2016/ŘDP/1
smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace
z rozpočtu Zlínského kraje
uzavřené
podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRPÚR“), jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), níže uvedeného roku,
měsíce a dne,
uzavřený níže uvedeného roku, měsíce a dne

mezi
Zlínským krajem
se sídlem: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
zastoupen: Janem Pijáčkem, radním pro oblast řízení dotačních programů a cestovního ruchu
IČ: 70891320
číslo bankovního účtu: 730090036/6000
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Zdeňka Skřivánková
trvalým pobytem: xxx, Zlín, Kostelec xxx
datum narození: xx. xx. 1956
číslo bankovního účtu: xxx

(dále jen „Příjemce“)
(dále jen „Dodatek“)
I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 11. 5. 2016 uzavřely smlouvu č. D/0940/2016/ŘDP o
poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje, jejímž předmětem je poskytnutí
finanční podpory ve formě investiční účelové dotace z rozpočtu Poskytovatele Příjemci, na projekt
výměny zdroje tepla blíže specifikovaný v žádosti o poskytnutí dotace sp. zn. KUSP 7601/2016 ŘDP a
příloze č. 1 předmětné výše uvedené smlouvy (dále jen „Smlouva“).
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2. S ohledem na žádost Příjemce ze dne 28. 3. 2018, týkající se změny v plnění podmínky Programu
realizovat společně s výměnou zdroje tepla opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti
podpořené nemovitosti, a to z původní varianty B nově na variantu A, se smluvní strany dohodly na
změně Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále v čl. II. tohoto Dodatku.

II.
Změna smlouvy
1.

Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 Smlouvy se mění takto:

Specifikace obsahu projektu
Číslo jednací projektu:
Předmět podpory:
Označení
opatření
A1
A2
A3
B
C
D
D1

Označení
realizace

Název opatření

Kotel na tuhá paliva – výhradně uhlí
Kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa
Tepelné čerpadlo
Kondenzační kotel na zemní plyn
Otopná soustava
Akumulační nádoba
Solárně-termická soustava pro přitápění nebo přípravu
E
TV
F
Průkaz energetické náročnosti budovy
G
Mikro energetické opatření
H
Služby energetického specialisty (související s G)
Předpokládaná cena celkem

Předpokládaná
cena v Kč

x

205 000,00

x

15 600,00

220 600,00

Plnění podmínky Programu realizovat společně s výměnou zdroje tepla opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti podpořené nemovitosti:
Varianta
A.
B.
C.

Opatření
Mikro energetické opatření
Projekt v rámci programu Nová zelená úsporám
Opatření není vyžadováno (doložen odpovídající Průkaz energetické
náročnosti budovy)

Označení
realizace
x

2. Příjemce je povinen doložit Poskytovateli realizaci mikro energetického opatření, včetně všech
souvisejících dokladů vztahujících se k prokázání realizace mikro energetického opatření uvedených
v čl. VI. odst. 6. Smlouvy, a to nejpozději do 2 let od podpisu Smlouvy, tj. nejpozději do 11. 5. 2018.
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III.
Závěrečná ustanovení
1.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

2.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné,
pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

3.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami,
případně jejich oprávněnými zástupci.

4.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce
obdrží jedno vyhotovení, Poskytovatel dvě.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum jednání a číslo usnesení: 9. 4. 2018, 0273/R09/18

Ve Zlíně ....................................................

V ............................................................

Za Poskytovatele

Za Příjemce

.............................................................

...................................................................

Jan Pijáček

Zdeňka Skřivánková

radní pro oblast řízení dotačních
programů a cestovního ruchu
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