Dodatek č. 1
ke S m l o u v ě o p o s k y t n u t í
účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji č. OLP/1578/2017

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem:

Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO:

70891508

DIČ:

CZ70891508

zastoupený:

Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Radkou Loučkovou
Kotasovou, členkou rady kraje pověřenou vedením rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního
plánování

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

115-1147440267/0100

dále jen "(poskytovatel)"

a

Jméno, příjmení:

Lenka Buriánková

adresa trvalého bydliště:

Puškinova 25, 463 12 Liberec

korespondenční adresa:

Puškinova 25, 463 12 Liberec

datum narození:

14. 9. 1974

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

216225524/0300

dále jen "(příjemce)"

takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji č. OLP/1578/2016, jejímž předmětem je projekt
s registračním číslem 2110 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna typu nového otopného zařízení.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 2.1 smlouvy ve znění:
výměna kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za zdroj vytápění:
B Tepelné čerpadlo

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

výměna kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za zdroj vytápění:
A 32 Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním – výhradně biomasa

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude
zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a

to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto
dnem.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden
obdrží příjemce.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1548/17/RK ze dne 21.8.2017.
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poskytovatel

příjemce

