Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. NFV/KOT/8/2019

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu
obce Bystřice pro poskytování NFV na předfinancování výměny
kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace
v MSK kraji-3. výzva“
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. NFV/KOT/8/2019
Smluvní strany

Obec Bystřice
Kontaktní adresa:

Bystřice č. 334 PSČ 73995

IČO:

00296562

Zastoupená:

Mgr. Roman WRÓBEL, starosta

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

40037-1681980319/0800

(dále jen „poskytovatel“)

A
Edita Sikorová
Adresa bydliště:

Bystřice

Datum narození:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „příjemce“):

se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva
v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK kraji-3. výzva“ vyhlášeného obcí Bystřice podle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů pod č. j.
OB/2081/2019 ze dne 26.6.2019.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. NFV/KOT/8/2019

I.
V čl. IV smlouvy se odst. 1 mění a zní:
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci bezúročnou NFV, účelově určenou
k úhradě uznatelných výdajů na pořízení předmětu podpory, ve výši 170 000,- Kč na pořízení
kotle na biomasu na ruční přikládání na základě řádné Žádosti o NFV pro rodinný dům na
adrese:
a)
b)
c)
d)

Adresa předmětné nemovitosti: Bystřice
Která je součástí pozemku parc. č.:
Zapsaného na LV č.
V katastr. území:

Dále jen „objekt“

II.
1. Ustanovení tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis
obdrží poskytovatel a jeden stejnopis obdrží příjemce.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu pozdější smluvní strany.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřený
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a
že se dohodly o celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. NFV/KOT/8/2019
rozhodlo Zastupitelstvo obce na 19. zasedání dne 15. 6. 2021 usnesením č. 279/19/21.

V Bystřici dne: 21. 6. 2021

V Bystřici dne: 21. 6. 2021

…………………………………………………………

…………………………………………………

Za příjemce

Za poskytovatele

Edita Sikorová

Mgr. Roman Wróbel
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