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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 2
(SDO/OEZI/4165/2020/D č. 2)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III."
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/4165/2020
registrační číslo 3.1/2019/628
(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: 2500001228/0300
dále jen „poskytovatel"
a
Jiří Tenkl
bydlištěm:
datum narození:
bankovní spojení:

39111 Planá nad Lužnicí
1970

dále jen „příjemce"

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku
1.

Smluvní strany uzavřely dne 02. 03. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III." CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/4165/2020,
registrační číslo 3.1/2019/628 (dále jen „smlouva").

2.

Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/4165/2020/D č. 1) ze dne 09. 12. 2020 (dále jen „dodatek
č. 1") došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace", odst. 2 smlouvy.

3.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna
čl. III „Účelové určení dotace", odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.
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Změnová ustanovení
Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace", odst. 2, který nově zní:
Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 12. 2021. Tímto datem
se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III.
Závěrečná ustanovení
1.

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

2.
3.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce
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.

4.

Příloha: Kopie žádosti Jiřího Tenkla o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla
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