
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00CUCY0

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ
DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO

MĚSTA OPAVY
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne

24.10.2018

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel dotace:

Se sídlem:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Opava

primátorem

5eabx4t

IČ:

Číslo účtu:

Zastoupen:

ID datové schránky:

dále také jen „poskytovatel1'

Příjemce dotace:

Datum narození:

Bytem:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

e-mail:

Pavel Carbol

1971

Pustá Polom

Air Bank a.s.

dále také jen „příjemce"

i



Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 24.10.2018 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu

statutárního města Opavy (PID smlouvy: MMOPPOOCWDCV) (dále také jen „Smlouva").
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Smlouvy spočívající v prodlouženi doby použití

dotace a prodloužení lhůty pro vyúčtování dotace.

3. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Příjemce je povinen dotaci použít do 31.01.2019, a to pouze na úhradu nákladů vzniklých v období od

01.09.2018 do 31.12.2018.

2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtováni poskytnuté dotace ve lhůtě do 31.01.2019 na

podatelnu Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 382/69. Město, 746 01 Opava.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek byl sepsán podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, je určitý

a srozumitelný, nebyl učiněn v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož obě

smluvní strany připojují své podpisy.

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna a v platnosti.

3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední ze smluvních

stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona

o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně

příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě uzavírající tento dodatek mimo rámec

podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona

o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu); nebudou

uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující

údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv

zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění

tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od

jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se

zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to,

aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku také druhé smluvní straně.

5. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží

jedno vyhotovení.

6. Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.11.2018, usnesením č.

69/3/RM/18, bod 3.
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Přřjemce dotace:

Q.2.-03;.. 2313 .ilneV Opavě dne

Za poskytovatele dotace:

primátor

Pavel Carbol

;
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