Dodatek č. 1 kveřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investičnídotace
z rozpočtu obce Benecko ze dne 19.9.2017
dále jen dodatek

Smluvní strany:
Obec Benecko, zastoupená Ing. Jaroslavem Mejsnarem - starostou obce
Benecko č.p. l90,512 37 Benecko

Ičo 00275581

Čislo úětu: 990088389/0800
dále jen "poskytovatel" na straně jedné
a

Vodohospodářské sdruženíTurnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem
Altonína Dvořáka287,511 0l Tumov
ICO:49295934
čísloúčtu3710462/0800
dálejen "přijemce " na straně druhé
uzavře|y nížeuvedeného dne, měsíce a roku v souladu s
§ 159 a násl.ziii<ona č. 500/2004 Sb.,
sPrávní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zžkona 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve
znění PozdějŠÍchPředpisŮ a zakon a č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve zněni pozdějších předpisů tento

dodatek č.l k veřejnoprávni smlouvě o poskytnutí investičnídotace
z rozpočtu obce Benecko ze dne 19.9.2017:

předmět dodatku
Tento dodatek je sepisován z důvodu ukončeníinvestičníakce

"Jilemnice - zkapacitnění vodního
zdroje Bátovka" a ,,Benecko, Dohí Štěpanice - likvidace odpadních vod'', káy příjemce dotace
předložil závěrečnévyúčtovrfuríposkytnuté dotace sestavené podle skuteěnyctr- vyaa.;,n stavby a
v této souvislosti dojde k navýšeníčástky dotačníchprostředků ze strany poikyto*t.i. o 900 tis.
Kč.
ČHnek II výše dotace

a

jeji uvolnění se ruši a nově

se

nahrazuje takto:

čHnek II.
Výše dotace a jeji uvolnění
Celková výše investičnídotace z rozpočtu obce Benecko ěiní Kč 10 900 000,-- (sloly: deset
miliónů devět set tisíc korun českých). Dotace bude posky.tnuta na výše uvedeny učet
irijemce

takto:

-

výši 10 000 000,_ Kě bylajiž k datu podpisu dodatku poskytnuta,
částka ve výši 900 000,_ Kč bude poskytnuta do 10. |2. 2019.
částka ve

Poskytnuté finančníprostředky budou použity:
částka ve výši 4 000 000,- Kč na zkapacitnění prameniště Bátovka, výstavbu nového
vodojemu a rozvodných vodovodních řadů v obci Benecko,
črlstka ve výši 6 900 000,- Kč na výstavbu kanalizace Dolní Štěpanice včetně příslušenstvi,

-

závérečná ustanovení

l,

Ostatní ujednaní původní veřejnoprávni smlouly

ze dne

19.9.2017 tímto dodatkem

nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340120|5 Sb. v platném
mění. Dodatek do 30 dnů odjeho uzavření zveřejní příjemce.
3.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,
poskltovatel a dvě vyhotovení obdržípříjemce.

z nichž dvě lyhotovení si ponechá

4,

Tento dodatek nabývá účinnostidnem podpisu obou smluvních stran,

5.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku sezná,rnily a že dodatek plně vyjadřuje
jejich svobodnou a vážnou vůli.
Tento dodatek
20.11.2019
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