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oda :ek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
SDO/OEZI/540/21
(reg. č. 434-01-003/21)

uzaŤ"ý ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
I.
Obecná ustanovení
Zastupiteisív0 Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 120/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021 Dodle
f 0Rn/oanndekák0na č' „129/2000 Sb ’ 0 kraJích. ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
c. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů") a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro
poskytovaní veřejné finanční podpory a Pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2021, o poskytnutí dotace
°í! \l0V-a Y6S nad Luznicí ,na realizaci Projektu „Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť-kanalizace“. Na
zaklade zadosti ze strany příjemce dotace a usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č 368/2021/ZK-11
ze dne 20. 10. 2021 je uzavírán dodatek této smlouvy.
II.
Poskytovatel a příjemce dotace
1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
dne21PT20219r Frant'Škem Talířem’ 1 náměstkem hejtmana, na základě plné moci hejtmana kraje ze
č. účtu: 170320242/0300
dále jako „poskytovatel“
2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
Obec Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí 109, 378 09 Nová Ves nad Lužnicí
IČO: 00666475
zastoupená: Josefem Dlabikem, starostou
č. účtu: 3045028/0300
dále jako „příjemce “

Změna ujednání
Smluvní strany se dohodly takto:
1. Článek III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo, odstavec 2. se mění
následovně: Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 30. 6. 2022. Tento termín je rovněž
terminem, v němž musí být dosaženo účelu dotace.
2 č'á"ek YIL Vyúčt°vání a vypořádání dotace, odstavec 1. se mění následovně: Po ukončení realizace
projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 14. 7. 2022 vyúčtování (celkové) realizace
projektu formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením výše částkv
aucelu piateb u jednotlivých dokladů a doložením fotokopií těchto dokladů. Zároveň na předepsaném
formuláři a dle Pravidel pro žadatele k tomuto dotačnímu programu předloží Závěrečnou zprávu.
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3. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17. 5. 2021 zůstávají nezměněná a nadále v platnosti.
IV.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží 1 výtisk.
2 Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními tohoto dodatku smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tento dodatek smlouvy po jeho přečteni smluvními stranami vlastnoručně
podepsán.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
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