DODATEK č. 1
ke Smlouvě č. 22021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Programu na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva
za nový nízkoemisní zdroj
I.
Smluvní strany
Obec Nové Lublice
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Nové Lublice č.p. 75, 749 01 Vítkov
Libor Kotlář, starosta
00534919
Komerční banka, a.s.
115-9581810247/0100

(dále jen „poskytovatel“)
a
Jméno a příjmení
trvalý pobyt:
datum narození:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Jitka Štencková

(dále jen „příjemce“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2021 Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Programu na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj, č. 22021 (dále jen
„smlouva“), jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce
v rozsahu, který je obsahem smlouvy.
2. Z důvodu předložení žádosti příjemce o mimořádné prodloužení termínu pro realizaci výměny
nevyhovujícího kotle podané dne 1.6.2022 a v návaznosti na usnesení Zastupitelstva obce Nové
Lublice č. 11/3/2022 ze dne 28.6.2022 vyvstala potřeba změny smlouvy. Smluvní strany proto
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanovením čl. VIII. bodu 12 smlouvy.
3.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je prodloužení termínů plnění ve znění zastupitelstva
obce Nové Lublice č. 11/3/2022 ze dne 28.6.2022.

III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1. V čl. IV bodu 2 smlouvy se slova „do 30. 6. 2022“ nahrazují slovy „do 30. 11. 2022“.
2. V čl. V bodu 4 smlouvy se slova „do 31. 7. 2022“ nahrazují slovy „do 31. 12. 2022“.
3. V čl. VI bodu 1 písm. e) smlouvy se slova „v srpnu 2022“ nahrazují slovy „v lednu 2023“.
4. Příloha č. 1 smlouvy „Splátkový kalendář“ se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě
„Splátkový kalendář“.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž jeden stejnopis obdrží poskytovatel a jeden stejnopis obdrží
příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu
dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo obce Nové Lublice svým usnesením č.11/3/2022
ze dne 28.6.2022.

V Nový Lublicích dne 29.6.2022

________________________
za poskytovatele

Příloha č.1 – Splátkový kalendář

V Nových Lublicích dne 29.6.2022

________________________
za příjemce

