
DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje 

č. D/0381/2014/STR 

 

 

název: Zlínský kraj 

sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

IČ: 70891320 

DIČ: CZ70891320 

číslo účtu: 1827552/0800, Česká spořitelna, a.s. 

zastoupený: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman 

(dále jen „poskytovatel“) 

na jedné straně 

 

a 

 

název: Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. 

sídlo: Zašová 36, 756 51 Zašová 

IČO: 27034925 

typ příjemce: spolek 

zastoupená: Ing. Anna Mikošková, předsedkyně 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2932701359/0800 

(dále jen „příjemce“) 

na druhé straně 

 
 
se dohodli takto: 
 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2014 Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0381/2014/STR ve výši 500 000 Kč ve znění dodatku č. 1 
uzavřeného dne 15. 12. 2014 a ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 19. 10. 2015 (dále jen 
"smlouva"). Na základě této smlouvy bylo povinností příjemce vrátit nevyčerpanou návratnou 
finanční výpomoc nejpozději do 30. 9. 2016.  

2. Tímto dodatkem se strany dohodly na následujících změnách smlouvy. 

 

Článek II 
Změny smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dále dohodly, že se odstavec 2.2 a 2.3 článku II. Splatnost a podmínky 

pro poskytnutí peněžních prostředků smlouvy mění a nově zní takto: 

2.2 Finanční prostředky návratné finanční výpomoci musí být použity výhradně na financování 
provozních nákladů vzniklých v roce 2014 - 2017.  

2.3 Finanční prostředky lze použít do 30. 9. 2017. 

 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že se odstavec 2.5 článku II. Splatnost a podmínky pro 
poskytnutí peněžních prostředků smlouvy mění a nově zní takto: 



2.5 Příjemce je povinen vrátit celou výši poskytnuté návratné finanční výpomoci na účet Zlínského 
kraje vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Zlín, číslo účtu 1827552/0800, variabilní 
symbol 3160000116, konstantní symbol 558 do 30. 9. 2017. 

Současně je příjemce povinen předložit poskytovateli vyúčtování návratné finanční výpomoci, 
tím se rozumí předložení dokladů prokazujících vznik provozních nákladů uvedených v čl. I, 
které byly hrazeny z prostředků poskytnutých dle této smlouvy nejpozději do 30. 9. 2017. 

Článek III 
Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své 

podpisy.  

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení 
obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací: 29. 6. 2016, č. usnesení 0731/Z22/16 

 

 

Ve Zlíně dne 8. 8. 2016                                                      V Zašové dne 29. 7. 2016 

 

 

 

 

 

 .......................................................................   ....................................................................... 

 MVDr. Stanislav Mišák Ing. Anna Mikošková 

 hejtman předsedkyně 

 


