
Zlín statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín S00JP011TXWS

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTI
PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU Č. 2000200025

uzavřené dne 8. 1. 2020 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Cl. I.
Smluvní strany

1. Poskytovatel příspěvku:

Statutární město Zlín
sídlem: náměstí Míru
jehož jménem jedná:
ve věcech smluvních:
odpovědný útvar: Od
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Zlín
č. účtu:
(dále jen „poskytovatel")

2. Příjemce příspěvku:

Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808,
příspěvková organizace
sídlem: Slovenská 1808, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná:
IČO: 71007598
DIČ: CZ71007598
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 890
bankov telna, a. s., pobočka Zlín
č. účtu:
(dále jen „příjemce")

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 v tomto
znění

ČI. II.
Předmět smlouvy

Ruší se ČI. II. „Předmět smlouvy" a nahrazuje se následujícím zněním;

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí provozního příspěvku ze strany
poskytovatele příjemci ve výši 1 315 000,- Kč na krytí provozních nákladů
v roce 2020.
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Provozní příspěvek bude poskytován v roce 2020 na základě dohodnutého 
splátkového kalendáře dle článku III. a za řádného plnění podmínek dle 
ČI. IV. a V. Smlouvy o poskytnutí provozního příspěvku na rok 2020.

ČI. III.
Splátkový kalendář

Ruší se ČI. III. „Splátkový kalendář" a nahrazuje se následujícím zněním:

Čerpání provozního příspěvku bude postupné dle následujícího splátkového 
kalendáře;

Datum odeslání

17. 1. 2020
3. 4. 2019 
1. 6. 2020 
3. 7. 2020 

5. 10. 2020 
Celkem

Částka (v Kč)

380 000,- Kč 
190 000,-Kč 
175 000,-Kč 
290 000,- Kč 
280 000,- Kč 

1 315 000,- Kč

Cl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že neupravené části tohoto dodatku se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a novel.

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu s ust. 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění.

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním tohoto dodátku dle platných právních 
předpisů.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu. Dvě 
vyhotovení jsou určena pro poskytovatele a jedno vyhotovení pro příjemce.



7, Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si
dodatek řádně přečetly a že ho nepodepsaly v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle,
což stvrzují svými podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
12. 12. 2019. č.j. 4/8Z/2019
schválen rozpočet statutárního města Zlína na rok 2020
a uzavření smluv o příspěvcích na provoz

Datum a číslo jednací:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 30. 4. 2020, č. j. 79/11Z/2020

RO č. 15, úprava provozního příspěvku

Ve Zlíně dne 2 0 -05- 2020

Převzai(a) 2 ^ -05- 2020




