
DODATEK Č. 1
k VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Z ROZPOČTU MĚSTA VSETÍNA
Č.: 31/2019/OS/SML Č. 89

Smluvní strany

Město Vsetín
Se sídlem: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 00304450
Bankovní spojeni:
Zastoupené Mgr. Ing. jiřím Růžičkou - starostou města
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Sláma, odbor školství a kultury
tel.:
jako poskytovateľ dotace
(dále jen ,,poskytovatel")

Společenství pro dům Svárov 936, Vsetín
Právní forma: společenství vlastníků jednotek
Se sídlem: Svárov 936, 755 01 Vsetín
lČ: 26851113
Bankovní spojeni:
Zastoupené - předsedkyní výboru, a
mjstopředsedkynÍvýboru
jako příjemce dotace
(dále jen ,,příjemce")

se dohodly na nás|edujÍcÍ změně smlouvy.

Článek l.
Předmět dodatku:

Předmětem dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vsetína
k úhradě nákladů na opravu mozaikového obkladu 1. nadzemního podlaží uliční fasády
domu Č. p. 936, Svárov, Vsetín v roce 2019, uzavřené mezi smluvními stranami dne
28.11.2019, je doplnění termínů k povinnostem příjemce oznámit poskytovateli změny
identifikačních údajů, zahájení insolvenčnIho řIzenI, vstup do likvidace a přeměnu právnické
osoby.

Článek II.
Změna předmětné smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍ změně předmětné smlouvy:

1. Článek lV. odst. 8. se měnítakto:
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Jakoukoliv změnu identifikačního údaje uvedeného v této smlouvě týkajkího se
příjemce se tento zavazuje oznámit poskytovateli nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku
této změny. Povinnost podle tohoto odstavce zavazuje příjemce dotace v průběhu
realizace projektu, na který byla dotace poskytnuta, a po jeho dokončeni po dobu 2
kalendářních let od předložení vyúčtování dotace. \

2. Článek lV. odst. 9. se mění takto:

Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řIzenI,
vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu
názvu, bankovního spojení, sídla či adresy, příjemce, který je obchodní korporací dle
zákona Č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli informaci o přeměně společnosti,
jejíž součásti je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být
přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických osob je
příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od
rozhodnutí přIslušného orgánu. Povinnost podle tohoto odstavce zavazuje příjemce
dotace v průběhu realizace projektu, na který byla dotace poskytnuta, a po jeho
dokončeni po dobu 2 kalendářních let od předložení vyúčtováni dotace.

3, Článek lV. odst. 10. se mění takto:

V případě, že je příjemce právnickou osobou, odpovídá v případě přeměny jeho osoby za
splněni povinnosti příjemce dle této smlouvy nástupnická právnická osoba, na niž přešlo
jmění příjemce nebo závazky funkčně spojené s účelem, na který byla dotace
poskytnuta. V případě, že je příjemce právnickou osobou a dojde ke zrušeni příjemce s
hkvidaci, je povinen likvidátor do 15 pracovních dnů ode dne vstoupení do likvidace
vYúčtovat poskytnutou dotaci, a to dle článku V. této smlouvy, a to i v případě, že
doposud nedošlo k realizaci účelu, na nějž byla dotace poskytnuta. Povinnost podle
tohoto odstavce zavazuje příjemce dotace v průběhu realizace projektu, na který byla
dotace poskytnuta, a po jeho dokončeni po dobu 2 kalendářních let od předložení
vyúčtováni dotace.

Článek Ill.
Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy ze dne 28.11.2019 se nemění a zůstávají v
platnosti.

2. Tento dodatek č, 1 ke smlouvě ze dne 28.11.2019 je zpracován ve třech vyhotoveních, z
nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

3. Tento dodatek Č. 1 ke smlouvě ze dne 28.11.2019 nabývá platnosti dnem podpisu obou
smluvních stran.

4. Poskytovatel potvrzuje, že změna předmětné smlouvy ze dne 28.11.2019 byla řádně
projednána a následně schválena Zastupitelstvem města Vsetína dne 11.12,2019, č.j.
17/9/ZM/2019.

5. příjemce bere na vědomí, Že město Vsetín je povinný subjekt k poskytováni informací dle
zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv (dále ,,registr smluv"). příjemce souhlasI se zpřÍstupněnjm či zveřejněnim
celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a oko|ností s jeho
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uzavřením souvisejIcIch. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6, Smbvni strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě ze dne
28.11.2019 před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné
vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek. Smluvní strany dále prohlašuji, že tento dodatek jako celek ani Žádné
jednotlivé ustanovení tohoto dodatku neodporuje dobrým mravům. Autentičnost a
platnost tohoto dodatku stvrzuji smluvní strany svými podpisy.

Ve Vsetíně dne 1&.·.1?, 2019
Za poskytovatele:

Ve Vsetíně dne .1CB.?M
Za příjemce'

Společenství pro dům Svárov 936, Vsetín

0004

starosta města Vsetín předsedkyně
výboru

místopředsedkyně
výboru
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