Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. D/2157/2020/KH
(uzavřená 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: ČS a.s., č. ú. 1827552/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a

Příjemce dotace:

Obec Kudlovice
sídlo: Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice
IČO: 00291072
typ příjemce: obec
zastupuje: Renata Čechmánková, starostka
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 5821721/0100
(dále jen „příjemce“)
I.
Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2020 Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2157/2020/KH (dále
jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy a v souladu s ustanovením
článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy uzavírají na žádost obce Kudlovice tento Dodatek
č. 1.

II.
Předmět dodatku
2.1 Mění se bod 2.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
2.2 Realizace projektu musí být ukončena nejpozději k datu 30. 06. 2021.
2.2 Mění se bod 4.3 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
4.3 Po skončení realizace projektu je příjemce povinen předložit odboru Kancelář hejtmana
Krajského úřadu Zlínského kraje Závěrečnou zprávu s vyúčtování podpory, a to nejpozději však
do 15. 07. 2021.

III.
Závěrečné ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3.2 Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně,
že jej neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly a jsou
srozuměny s jeho obsahem.
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3.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení
a příjemce jedno vyhotovení.
3.4 Tento dodatek podléhá zveřejnění v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb.
3.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje
Datum jednání a číslo usnesení: 14. 09. 2020, č. usnesení: 0882/Z29/20
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem obce:
Datum jednání a číslo usnesení:

Ve Zlíně dne 26.10.2020

V Kudlovicích dne 13.10.2020

za poskytovatele

za příjemce

......................................
Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje

.........................................
Renata Čechmánková
starostka obce Kudlovice
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