Dodatek č.1
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystřice
schválené usnesením Rady obce Bystřice č. 461/33/20 dne 7. dubna 2020 a uzavřené dne
14.04.2020 s Obecně prospěšnou společností Sv Josefa Ropice

I.
SMLUVNÍ STRANY
1. OBEC BYSTŘICE
se sídlem:
Bystřice čp. 334, 739 95 Bystřice nad Olší
zastoupen:
Mgr. Romanem Wróblem, starostou obce
IČ:
00296562
DIČ:
CZ00296562
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 4070005411/6800
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Příjemce
Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa Ropice
se sídlem:
Ropice čp. 11, 739 61 Ropice
zastoupen:
Ing. Pavlem Dyrčíkem, ředitelem společnosti
IČ:
25910558
bankovní spojení: FIO Banka, č.ú. 2301657582/2010
(dále jen „příjemce“)

II.
ÚČEL DODATKU
Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny výše dotace
poskytnuté příjemci a dále z důvodu změny termínu pro předložení účetních dokladů týkajících
se dotace.

III.
ZMĚNY VE SMLOUVĚ
Smluvní strany se dohodly následovně:
V čl. IV. „ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE“ se odst.1 nahrazuje zněním:
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši Kč 61 340,-(slovy: Šedesátjednatisíc třistačtyřicet korun českých), účelově určenou k úhradě uznatelných
nákladů projektu vymezených v čl. VI této smlouvy na - Poskytování sociální služby Domov
pro seniory občanům obce Bystřice v roce 2020 – úhrada elektrické energie, plynu, vodného,
stočného, služeb. Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace projektu příjemcem
za podmínek stanovených v této smlouvě.
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V čl. V. „ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN“ se odst. 3 písm. f) nahrazuje zněním:
předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním
vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., včetně
- seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně uvedení
obsahu jednotlivých účetních dokladů,
- kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě
nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se
ostatních uznatelných nákladů projektu) a to nejpozději do 15.11.2020 podáním učiněným
na podatelně Obecního úřadu Bystřice

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Jedno vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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 jeho 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 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bystřice
schválené usnesením Rady obce Bystřice č. 461/33/20 dne 7. dubna 2020 a uzavřené dne
14.04.2020 s Obecně prospěšnou společností Sv Josefa Ropice rozhodlo Zastupitelstvo obce
Bystřice na 15. zasedání dne 15. září 2020 usnesením č. 208/15/20.
V Bystřici dne 21.9.2020

………………………………………
Mgr. Roman Wróbel
starosta obce

.......................................................
Ing. Pavel Dyrčík
ředitel společnosti
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