Dodatek č. 1 ke sfuIouvé o poskytnuti .lotace č. LB/0695/s
Regionálni opeťaéníprogíam NuTs I sevebvýchod

Regionální raala region u soudňností sevérovýchod
se síd|em Pražská 32a/8, 50a a4 Híadec Králové
zasloupe|á Mgl. Radka Maftínkem, předsedau
|Ó. 75082721

bankovní spo]eni: Česká spořilelna, a.s.
číslozvláštního účtu:281 6572,/0800
(dále jen poskytovatel" )
,,

a

obec Křížany
se síd|ern Křižany 340, 463 53 Křižany
zasla|pená Václaven Honsejkem, starostau
|Č: a0262943
Přúemce pomoci neníplátcem DPH
bankovní spojení: Komeíčníbanka, a.s.
ěíslo zVláštního účtu:43-51 23790287/0 1 00
(dále jen

"přúemce")

LlzavííalÍnlŽe uvedeneho dne, més'ce a roku tento

DoDATEK ě.1 KE sMLoUVĚ o POSKYTNUTÍ DOTACE
LB/0695/D,l

l,

1,1, smluvní strany na základě usnesení Výboíu Regionální lady legionu soudržnosti
sevelovýchod č,2812009 ze dne 17,6,2009 uzavřely dne 13,10,2009 smlolvu o poskytn!tídotace

č, LB/O6s5/s (dále jen'smlouva").

1,2, Příjernce zaslal V souladU s ěl. 8,1. smlouvy poskytovateli oznámení o změnách V projektu/ve
smlouvě o poskytnutí dotace týkající se změn V rozpočtu projektu, Poskytovaiel zaslal příjemci dne
2l,,10,2009 Vyjádření ke zméně, Ve kterém Vyjádřil souhlas s navíhovanými změnami,

Ef,

hvesti.e do vašl budoucnost
.l]J,ir.:]i

óaI.pí.!!,|i

Dodatek ě. 1 ke smlóuvé o poskytnuti dotece č. LB/069\
Regionálni opeíačni program NUTS lI seveíových..
ll.

2,1. smluvní strany se dohodly, že se Vbodě 3,1, smlouvy nahrazuje částka,,9937015,99 Kč'
částkou ,,9 831 344,00 Kč",
2.2. Bod 3.4, sm]ouvy nově zní:
,,3,4, Poskylnutá dotace vychází z následujícího předpokládaného finančního rámcel

Kč
celkové Výdaje projektu

10 647 071.00

celkové nežpůsobi]évýdaje projektu

18 590,00

příjmy projektu

0,00

l0 628 481,00

c€lkové zpúsobilé \.ýda.ie

2,3, Bod 3,5. smlouvy nově zní:
,3,5, Výdaje projektu budou hrazeny v následujících poměrech, kdy doiace podle bodu 3.1, se
skládá z dále rozepsaných složeki

máximální částka
Kě

celkové zpúsobilé výdaie p]ojeKu
A) poskytnutá dotace
z toho píoslředky z ERDF
B) vlastní zdro]e přijemce

podíI na
célkových
způsobilých
výd{ích v o/o

10 628 481,00

,100

9 831 344,00

92,50

9 034 208,00

85,00

797137,00

7,50

2.4, Bod 3,6, smlouvy nově zní:
,,Poskytnutá dotace se skládá z investiční dotace ve Výši 9 768 601,26 Kč a neinvestjčnídotace

ve ýýši 62 7 42,7 4 Kč.,

2,5 smluvni strany se dáie dohodly, že ke dni účinnosti lohoto dodaik! se Příloha č, 1 smlouvy
nahrazuje Piilohou ó, '1 tonolo dodatku,

2,6 ostaní Ustanovenl smlouvy zůstáVaji beze změn,

!ll.

3,1. Tento dodatek nabýVá platnosti a účinnostidnem jeho podpisu oběma smluvními stranami-

El

-2-

lnrestice do vášl budoucnosti

,:.l.;j.r|.Fi,

].) .!..rh

..:,]

Dodaték č. 1 ke sňlouvě o poskytnuti .lotace
č, LB/o6g5/s
Regionálni operaént Program NlJTs ll soverovýchoc!

3,2
dodatek je vyholoven ve čtylech stejnopisech, z nichž
každý má p]atnost orjginálu Tři
_Tento
obdrži poskylovate] a jéden příjemce
3,3, Tento dodalek byl schválen u§nesením Rady/zasiupitelstva
obce Křižany č, ,,. ,,.,,,,,.,, ze dne

3,4., smluvní strany svýn] podpisem stvrzují,
že ténto dodatek byl uzavřen

svobodné a vážnévůle, nebyl uzavřen v tísnj, za
nápadně

nállakem,

na základě jejich

*uý'lodn|i"pojrin"* .ni ,oa

3,5, Nedílnou součásií tohoto dodatk! je:
Přiloha č, 1| Rozpočet píojektu

v Hradcikrálové dne

v křižanech dne

poskylovaiel

Er

ptijemce

-3-

lnvenice do vašl bldou.nosť

Přílohá Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnútí .lotace č. LBlo695/s
Regionální operaČníProgram NUTS u sévérovýchod

Registračníčísloprojektu
Název proj€ktuI
Název žadatele:
prioritní osai
oblast Podpory:
čísloa název v,ýzvyl

:

cZ.1,13/2.3.00/10,00695
Dostavba multifunkčního společen5kéhocentra obce Křižany
OBEC KŘÍŽANY
13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí
13.2.3 Rozvoj Venkova
10 1o, kolo VýzVy - oblast podpory 2,3.

10 395 955,00

Hlavnl výdaje

1

1,1

Nd.Up služeo ploje{!ova do/Ufenléce (do 5olo czv u
stavebnlcn Drorekti, U ostal-ich prolektů do 20'" cZV)

260 000,00
o,00

!.2
1,3

Nák!p pozenrkŮ (do

10ol"

0,00

czv')
5

stavebií a technologická část stavby

402 306,00

2 243 385,00

1.5

Základní vnitřní vybavení

421 084,00

1.7

Pořízení strojŮ a zařízení

168 266,00

1-8

DloUhodobý nehmotný ma]etek

1,9

DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na Vstupu)

1,10

Rezerva na Vícepráce

223 6r 1,00

2

váléJšívýdaj€ (do 5% czv)

232 526,00

2.L

Výd.]e na dodrženi pravidel povlnné publjciLy

a 300,00

2.2

Finančnívýdaje

5100,00

2.3

NákUp služeb

2.4

DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)

53 147,00
1 624 156,00

182 000,00

37 1,26,00
0,00

Rezerva na vícéprác€

10 628 481,00

3

zpŮsobllé výdaje.elkem

3,1

z toho neinve§tlční náklady

67 830,00

N€zpŮsobilé výdaj€

18 590,00

5

celkem
Lo

celkové Yýdaje pmj€ktu

T*-lf---l
L_!E__]
sestava Vytvořená 15 l"lonit,

u7

o?t ,oo

lfueltice dó vaši budoucnostl
spolufi ňán.oÝano ÉýópýóU !ňii
ž EvloDs]Gho

sestavu vytvoňl Ing, Vitaliy osypenko, dne 26,10,2009

Írňdu prc íeq,oňáhi

strána 1 2

ro q
1

