Příloha č.1 ZMP- ÚKEP/6

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)
I.
Smluvní strany
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady
IČ: 750 86 999
bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice
číslo účtu: 218672264/0300
dále též „poskytovatel“

a
Statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1,301 00 Plzeň
jednající: Martinem Zrzaveckým, primátorem města Plzně
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
příjemce je plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-25923311/0710
dále též „příjemce“
se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)
Na projekt s názvem: Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okruhu historického
jádra města Plzně, dále jen „projekt“
Prioritní osa: 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.1 - Integrované projekty rozvojových center
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.1.00/15.02835
uzavřené dne: 14. 4. 2014
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II.
Předmět Dodatku
Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho rozpočtu a s tím
související změna článku IV. Smlouvy.
III.
Změna článku IV. Smlouvy
Článek IV. Výše dotace a účelové určení se mění následovně:
1. Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve výši 85,0 % z celkových způsobilých výdajů
projektu, maximálně však v celkové výši 39 777 434,83 Kč.
2. Finanční rámec projektu:
Finanční rámec projektu
Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu
Předpokládané příjmy projektu (nevyplňuje se u projektu,
který zakládá veřejnou podporu)

Kč
48 254 797,14
46 796 982,16
1 457 814,98
0,00

3. Přehled financování způsobilých výdajů projektu:

Přehled financování způsobilých
výdajů projektu
Dotace z Regionální rady celkem
z toho: příspěvek Společenství
Národní financování
Národní spolufinancování příjemce
Soukromé spolufinancování příjemce

Investiční
dotace
v Kč

Orientační
podíl na
celkových
způsobilých
výdajích v
%

Neinvestiční Dotace
dotace
celkem
v Kč
v Kč

39 777 434,83

0,00

39 777 434,83

85,00

39 777 434,83

0,00

39 777 434,83

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 019 547,33

0,00

7 019 547,33

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Celková výše dotace dle odst. 1 nesmí být překročena. Částka dotace, která bude příjemci
poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně
prokázaných způsobilých výdajů. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které
nejsou kryty výše uvedenou dotací (včetně nezpůsobilých výdajů nebo vícenákladů),
z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení
způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní
podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích, tzn., že bude
i úměrně snížena částka dotace. Dotace bude také snížena o příjmy, které projekt vytvoří
v průběhu realizace a v průběhu referenčního období.
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5. Všechny výdaje musí být pro účely této Smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty
v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení
příslušného správce daně.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či
pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro
poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou
součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku řádně seznámil a zavazuje se, že
se jím bude řídit.
V..……………… dne……

V Plzni dne……

Za příjemce

Za poskytovatele

V ………….dne …….

V Plzni dne……

Za příjemce

Za poskytovatele

Martin Zrzavecký,
primátor města Plzně

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

……………..
Podpis

……………….
Podpis
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