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DODATEK Č. l

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Na základě usnesení RM Blovice, ze dne 9.12.2019 uzavírají níže uvedené smluvní strany
tento dodatek č. l k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 16.5.2019:

I.

Smluvní strany

Poskytovatel dotace

Město Blovice
zastoupené starostou města panem Bc. Robertem Zelenkou
adresa městského úřadu: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
kraj plzeňský
IČO: 00256455
(dále jen ,,město Blovice")
Č. bankovního účtu:

Právnická osoba

Název, popřípadě obchodní firma:

Sídlo:
IČ (bylo-li přiděleno):
Číslo bankovního účtu:

Český svaz chovatelů, z. s., ZO Blovice
zast. Petrem Janušem, místopředsedou ZO Blovice
a Ing. Jaroslavem Menclem, jednatelem ZO Blovice
Tyršova 809, 336 01 Blovice
49184466

II.

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek mění odst. 4) - 6) ČI. III. smlouvy na toto nové znění:

Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci v období od
jejího převzetí/převedení na účet uvedený příjemcem do 31.12.2020. Příjemce je oprávněn
použít poskytnutou finanční dotaci ke krytí nákladů předfinancovaných příjemcem, které
vznikly v období od 1.1.2019. Stanoveného účelu dotace má být dosaženo do 31.12.2020.

PouŽití poskytnuté dotace ve skutečné výši musí být vyúčtováno a uhrazeno. Příjemce
předloží poskytovateli vyúČtování touto smlouvou poskytnutých
finančních prostředků na předepsaném formuláři včetně povinných příloh (kopie
faktur, paragony, účetní stvrzenky, pokladní doklady, výpisy z úČtu...).



Pokud dotace, případně její část, nebude vyčerpána do 31.12.2020, je příjemce dotace
povinen vrátit celou dotaci, popř. její nevyčerpanou část, bez výzvy neprodleně zpět
na účet poskytovatele (viz výše). Variabilním symbolem bude lČ (případně rodné číslo
u fyzických osob) příjemce. Zároveň je příjemce dotace povinen zaslat písemné avízo
ohledně vratky dotace na odbor ERM města Blovice.

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu,
přičemž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
vůle, že obě smluvní strany souhlasí s jejím obsahem.

V Blovicích dne: 10.12.2019 V Blovicíchdne, LO. dz

Bc. Robert Zelenka
starosta města
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