Dodatek č. 1
č. D/0568/2018/STR/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, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřený níže uvedeného roku, měsíce a dne

mezi
Zlínským krajem
se sídlem: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
zastoupen: Lubomírem Traubem MSc., náměstkem hejtmana pro oblast strategického rozvoje,
územního plánování a cestovní ruch
IČO: 70891320
číslo bankovního účtu: 730090036/6000
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Alešem Macháčem
trvalým pobytem: xxx, xxx xx Valašské Klobouky
datum narození: xx. xx. 1977
(dále jen „Příjemce“)
(dále jen „Dodatek“)
I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 18. 4. 2018 byla uzavřena smlouva č. D/0568/2018/STR o
poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje, jejímž předmětem bylo poskytnutí
finanční podpory ve formě investiční účelové dotace z rozpočtu Poskytovatele panu Josefu Macháčovi,
trvalým pobytem xxx, xxx xx Valašské Klobouky, narozenému dne xx. xx. 1944, a to na projekt výměny
zdroje tepla blíže specifikovaný v žádosti o poskytnutí dotace sp. zn. KUSP 71890/2017 ŘDP a příloze
č. 1 předmětné výše uvedené smlouvy (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že shora uvedený Josef Macháč zemřel dne 6. 3. 2020, bylo zahájeno řízení
o jeho pozůstalosti, vedené Okresním soudem ve Zlíně, resp. soudním komisařem JUDr. Jaromírem
Pavelkou, notářem se sídlem ve Zlíně, pod sp. zn. 33 D 469/2020-35. V rámci řízení o pozůstalosti bylo
usnesením ze dne 12. 6. 2020 č.j. 33 D 469/2020-35, které nabylo právní moci dne 12.6.2020, mimo
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jiné rozhodnuto o tom (resp. schváleno na základě dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti), že
nemovitost zapsanou na listu vlastnictví č. xxx pro obec a katastrální území xxx – mimo jiné tak na
pozemku parcelní číslo St. xxx, jehož součástí je rodinný dům na adrese xxx, xxx xx Valašské Klobouky
- nabývá Příjemce.
3. V katastru nemovitostí je v současné době rovněž již zavkladováno (zapsáno) vlastnické právo
k pozemku a rodinnému domu, uvedených v odstavci 2 tohoto článku, ve prospěch Příjemce.
4. S ohledem na skutečnost, že zdroj tepla uvedený v odstavci 1. tohoto článku je součástí rodinného
domu uvedeného v odstavci 2. tohoto článku 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 původní příjemce pan Josef Macháč, trvalým pobytem: xxx, xxx xx
Valašské Klobouky, datum narození: xx. xx. 1944 se účinností tohoto dodatku mění na nového
příjemce, kterým je pan Aleš Macháč, trvalým pobytem: xxx, xxx xx Valašské Klobouky, datum
narození: xx. xx. 1977.

2.

Příjemce prohlašuje a zavazuje se, že bude plnit podmínky stanovené ve Smlouvě, zejména plnit
povinnosti Příjemce uvedené v čl. VI. Smlouvy, a to až do ukončení Smlouvy nebo do uplynutí Doby
udržitelnosti specifikované v odstavci 2 článku VI. Smlouvy.

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 všemi smluvními stranami,
případně jejich oprávněnými zástupci.

4.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce
obdrží po jednom 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: 21. 12. 2020, 0931/R32/20
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Ve Zlíně ....................................................

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

Za Poskytovatele

Za Příjemce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lubomír Traub, MSc.
náměstek hejtmana pro oblast strategického
rozvoje, územního plánování a cestovní ruch
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Aleš Macháč

