Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. D/1482/2019/ŽPZE
(uzavřený dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Poskytovatel dotace:

Zlínský kraj
se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
zastupuje: Jiří Čunek, hejtman
IČO: 70891320
bankovní spojení: 1827552/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a

Příjemce dotace:

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková
organizace
Sídlo: Kašava 193, 76319 Kašava
IČO: 71003746
typ příjemce: PRÁVNICKÁ OSOBA - Příspěvková organizace
zastupuje: XXXXXX
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., 181692076/0300
zapsaný: KS v Brně, oddíl Pr, vložka 1332
zřizovatel: Obec Kašava
bankovní spojení zřizovatele: Komerční banka, a.s., č.ú.: 5324661/0100
(dále jen „příjemce“)

Preambule
Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou usnesením č. 194 z dne 12. 3. 2020 a následných
krizových opatření vlády a mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví není možné splnit v původně
nastavené době realizace požadované monitorovací indikátory. Tyto je možné ze strany příjemce naplnit
po skončení nouzového stavu. Z toho důvodu je uzavírán tento dodatek, kterým se prodlužuje doba
realizace tak, aby příjemce v nově nastavené době splnil potřebné monitorovací indikátory.
I.
Předmět dodatku
1.1

Mění se článek II Doba realizace odst. 2. Nově zní: Realizace projektu musí být ukončena
nejpozději k datu 31. 12. 2020.

1.2

Mění se článek IV Financování projektu odst. 4. Nově zní: Po skončení skutečné realizace projektu
je příjemce povinen předložit Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského
kraje Závěrečnou zprávu s vyúčtováním dotace, a to nejpozději do 31. 1. 2021.

1

II.
Závěrečná ustanovení
2.1

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

2.2

Dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.

2.3

Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení
obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.

2.4

Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon
o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel odešle v zákonné lhůtě dodatek
k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku bude příjemce bezodkladně
informován

2.5

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem kraje: RZK
Datum jednání a číslo usnesení: 11. 05. 2020, číslo usnesení 0351/R12/20
Zlín, dne 29. 5. 2020

Kašava, dne 22. 5. 2020.

za poskytovatele

za příjemce

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

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

Jiří Čunek

XXXXXXX

hejtman Zlínského kraje
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