Dodatek č. 1
ke smlouvě č. OLP/3218/2014
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Liberecký kraj
se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7964000277/0100
dále jen „poskytovatel“
a
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078
zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu projektu: 19-7963780267/0100
dále jen „příjemce“
takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2015 Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace
příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, z rozpočtu Libereckého
kraje, na realizaci přeložky distribučního zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. u akce
„ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“ (dále jen „investice“), jejíž
finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 543/14/ZK dne 16. 12. 2014 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace a vyúčtování.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy:
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2. Bod 3. článku III. smlouvy ve znění:
Finanční prostředky na investice dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu
ukončení realizace investice, tj. do 31. 12. 2015.
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
Finanční prostředky na investice dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu
ukončení realizace investice, tj. do 30. 6. 2016.
3. Bod 4. článku III. smlouvy ve znění:
Investice musí být vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace,
nejpozději však do 19. 2. 2016, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném
formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování
předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné
vyúčtování není vyžadováno v případě, že investice nebyla realizována a veškeré
poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
Investice musí být vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace,
nejpozději však do 19. 8. 2016, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném
formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování
předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné
vyúčtování není vyžadováno v případě, že investice nebyla realizována a veškeré
poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.
4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1778/15/RK dne 3. 11. 2015.
V Liberci dne: 18. 11. 2015

V Liberci dne: 9. 11. 2015

Poskytovatel:

Příjemce:

…………………………….
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

…………………………………
Ing. Jan Růžička
ředitel
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