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                                                           931/D2/OŠK/2016 

 

DODATEK č. 2 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční 

dotace č. 888/OŠK/2015 
(dále jen „Dodatek č. 2“) 

 

 
Část A 

Smluvní strany 

 

Poskytovatel:  statutární město Havířov 

Sídlo:  736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

Zastoupen: Bc. Alenou Zedníkovou, náměstkyní primátorky pro sociální rozvoj 

IČO:  00 29 74 88 

DIČ:  CZ00297488 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 

Číslo účtu:  27-1721604319/0800 (výdajový)  

19-1721604319/0800 (příjmový) 

není zapsán ve veřejném rejstříku  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

 

Příjemce:  Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace  

Sídlo 736 01 Havířov-Město, Dělnická 1132/24 

Zastoupen: Bc. Josefem Grocholem, MBA, ředitelem 

IČO: 00 84 48 96 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Havířov 

Číslo účtu:  27132791/0100 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 

(dále jen „příjemce“)  

 

 

Část B 

     Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2015 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční 

dotace č. 888/OŠK/2015, ve znění Dodatku č. 1, čj. 1149/D1/OŠK/2015, uzavřeného dne  

21.01.2016, na základě které se zavázal poskytovatel poskytnout příjemci dotaci ve výši  

1 000 000 Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na pořízení nové přístrojové techniky pro 

Nemocnici s poliklinikou, p. o., konkrétně 2 kusů diagnostického mikroskopu pro oddělení 

patologie a 1 kusu dezinfektoru endoskopů pro gastroenterologickou ambulanci (dále jen 

„původní smlouva“). 

 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

  

Na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne 19.12.2016, č. usn. 

608/15ZM/2016, došlo ke změně lhůty, ve které bude dosaženo účelu poskytnuté dotace  
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a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace.  

Smluvní strany se v souvislosti se změnou lhůty, ve které bude dosaženo účelu poskytnuté 

dotace a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace dohodly na změně 

Článku III a IV původní smlouvy. 

 

1. změna:  

Mění se ustanovení Článku III Účel použití dotace, odst. 2 původní smlouvy, který nově zní: 

 

Článek III 

Účel použití dotace 

 

2. Příjemce je oprávněn finanční prostředky z dotace poskytnuté na jeho projekt čerpat do  

31.08.2017, s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 30.06.2017. 

 

 

2. změna:  

Mění se ustanovení Článku IV Závazky příjemce, odst. 2, písm. d) původní smlouvy, který 

nově zní:  

 

Článek IV 

Závazky příjemce 

 

d) předložit poskytovateli na předepsaných formulářích závěrečné finanční vypořádání 

(vyúčtování) projektu včetně: 

 závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu s uvedením jeho výstupů 

a celkového zhodnocení,  

 seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně 

uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů, 

 řádně označených kopií účetních dokladů prokazujících použití dotace, a to včetně 

dokladů prokazujících úhradu uznatelných nákladů, 

 čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti 

a pravdivosti závěrečného finančního vypořádání (vyúčtování), 

nejpozději do 31.08.2017. Závěrečné finanční vypořádání (vyúčtování) dotace 

se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli 

poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Havířova 

 

 

Část D  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní 

smlouvy. 

 

2. Obě strany prohlašují, že Dodatek č. 2 si před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží příjemce 

a zbývající 2 si ponechá poskytovatel.  
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4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými 

jednat za smluvní strany, konkrétně dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí. 

 

 
 

Havířov dne 02.01.2017       

    

Havířov dne 23.12.2016         

Za poskytovatele: Za příjemce:       

 

 

…………………………….. 

 

 

………………………………. 

Bc. Alena Zedníková v. r.              

náměstkyně primátorky  

pro sociální rozvoj 

Bc. Josef Grochol, MBA  

ředitel Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, p. o. 

 

po dobu nepřítomnosti zastoupen 

Stanislavem Saksou v. r.,  

ekonomickým náměstkem  

Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, p. o. 

 

 

 


