Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany
Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
IČ: 00081531
bankovní spojení:
(dále jako „poskytovatel“)
a
pan
xxx xxx
datum narození:
adresa bydliště:
adresa pro doručování:
bankovní spojení:
(dále jako „příjemce“)
uzavřely tento

Dodatek č. 1
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Kotlíkové půjčky
č. SML1024138“
(dále jen „Dodatek“)

Část I.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2020 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci – Kotlíkové půjčky č. SML1024138 (dále jen „Smlouva“).
2. Stavbou, ve které je dojde k výměně zdroje tepla, je budova č.p. xx, jenž je součástí
pozemku parc. č. xx, přičemž výlučné vlastnické právo příjemce k nemovitostem je zapsáno
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Ústí na Labem, na listu vlastnictví č. xxx pro obec Ústí nad Labem a katastrální území xxx.
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Část II.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je změna povinností příjemce na základě jeho žádosti
o prodloužení termínu dosažení stanoveného účelu.
2. Smlouva se mění tak, že v části IV. odst. 3 písm. f) nově zní:
„Příjemce se zavazuje dosáhnout stanoveného účelu nejpozději do 31.8.2021.“.

Část III.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze
změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
3. Dodatek nepodléhá zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem
usnesením č. xxx/xxZ/21 ze dne xx.xx.2021.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek před jeho podpisem
přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí a s jeho
obsahem souhlasí, na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne ………………………

V Ústí nad Labem dne ………………………

Za poskytovatele:

Za příjemce:

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
statutárního města Ústí nad Labem

xxx xxx
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