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Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/7169/2020/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
v rámci projektu
Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám
115D285000006
číslo smlouvy SDO/OEZI/7169/2020
registrační číslo 3.1/2019/5072
(dále jen „dodatek")
uzavřené
podle ustanovení § 10a odst. 3 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

mezi
Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmana
IČ:70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001236/0300
dále jen „poskytovatel"
a
Libuše Staňková
bydlištěm:
datum narození:

341 01 Horažďovice
1987

bankovní spojení:
dále jen „příjemce"

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku
1.

Dne 17. 09. 2020 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám", 115D285000006, číslo smlouvy
SDO/OEZI/7169/2020, registrační číslo 3.1/2019/5072 (dále jen „smlouva") mezi Jihočeským
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650 jako poskytovatelem
dotace a Václavem Čejkou, nar.

1949, bytem

386 01 Strakonice jako

příjemcem dotace.
2.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně smlouvy, jejímž předmětem je změna příjemce
dotace v preambuli smlouvy.
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Změnová ustanovení
Tímto dodatkem se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy takto:
Libuše Staňková
bydlištěm:

341 01 Horažďovice

datum narození:

1987

bankovní spojení:
dále jen „příjemce"

III.
Závěrečná ustanovení
1.

Příjemce dotace bere výslovně na vědomí, že podpisem tohoto dodatku na něj přecházejí veškeré
závazky plynoucí ze Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace

v Jihočeském

kraji

-

Nová

zelená

úsporám",

115D285000006,

číslo

smlouvy

SDO/OEZI/7169/2020, registrační číslo 3.1/2019/5072 uzavřené dne 17. 09. 2020.
2.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

3.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.

4.

Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce

5.

obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Horažďovicích dne:
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Libuše
Příjemce

Příloha: Kopie oznámení o změně příjemce dotace
Kopie Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském
kraji - Nová zelená úsporám", 115D285000006, číslo smlouvy SDO/OEZI/7169/2020, registrační číslo
3.1/2019/5072
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Jihočeský kraj

Prohlášení o změně vlastníka nemovitosti
I
Já,

................................ ,

nový

vlastník

nemovitosti

na

adrese

......... , na základě výsledku dědického řízení ze dne
i

š

£oLi
........ /.......,

který je přílohou tohoto oznámení, žádám o převedení žádosti o poskytnuti

kotlíkové dotace číslo 5072, která byla podána elektronicky dne 23. 9. 2019 a následně v listinné
podobě dne 26. 9. 2019 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III." (financováno z projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám", číslo 115D285000006) na jméno Václav Čejka.

Novým vlastníkem nemovitosti se stává:
Jméno a příjmení:

j~A b ^

sS ^

.

,

^ b cvQ.

Narozena:
Číslo občanského průkazu:
Trvale bytem:

H

$

/

1 O/

Banko
E-mail:

Prohlašuji, že přebírám veškeré závazky plynoucí z výše uvedené žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace,
seznámila jsem se se všemi povinnostmi plynoucími z této žádosti a převzala jsem dokumentaci
vztahující se k této žádostí.

dne J.P.jl.

nový vlastník nemovitosti
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