Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0065/S
Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové
zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou
IČ: 75082721
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo zvláštního účtu: 2816572/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Eastern Star, s. r. o.
se sídlem Jarošov 9, 569 66 Svitavy
zastoupená Evou Klapalovou, jednatelkou
IČ: 27530523
DIČ: CZ27530523
Příjemce pomoci je plátcem DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo zvláštního účtu: 3278892/0800
správce daně: FÚ Svitavy
(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
PU/0065/D2

I.
1.1. Smluvní strany na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod č. 72/2008 ze dne 30.6.2008 uzavřely dne 8.10.2008 Smlouvu o poskytnutí dotace
č. PU/0065/S (dále jen „Smlouva“).
1.2. Příjemce zaslal v souladu s čl. 8.1. Smlouvy poskytovateli Oznámení o změnách v projektu/ve
Smlouvě o poskytnutí dotace týkající se změny termínu pro předložení Závěrečné monitorovací
zprávy. Poskytovatel zaslal příjemci dne 26. 10. 2009 Vyjádření ke změně, ve kterém vyjádřil
souhlas s navrhovanými změnami.
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II.
2.1. Smluvní strany se dohodly, že bod 2.2. Smlouvy nově zní:
2.2. Příjemce se zavazuje ukončit
nejpozději do 31.12.2011.

projekt, tj. předložit Závěrečnou monitorovací zprávu,

2.2. Tabulka Monitorovací indikátory v bodě 1.1. Smlouvy se mění takto :
Monitorovací indikátory:

Indikátor
Počet vytvořených
pracovních míst v rámci
projektů na rozvoj
cestovního ruchu
Počet nově
vybudovaných nebo
zrekonstruovaných
lůžek celkem

Měrná jednotka

Počáteční hodnota

PM

0

Počet

0

Plánovaná hodnota

19
(do 31.12.2012)

74
(do 31.12.2011)

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři
obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3.3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod
nátlakem.

V Hradci Králové dne ………………..

V …...………. dne ………….……..

poskytovatel

příjemce
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