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Statutární město Ostrava

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

z Fondu pro déti ohrožené znečištěním ovzdusr c. 3346/201SIOŽP

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní

jídelna Bohumín- Šunychl 463, příspěvková

organizace

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Šunychelská 463; 73581 Bohumín - Šunychl

zastoupene náměstkyní primátora zastoupená ředitelem

Mgr. Kateřinou Šebestovou _

IČO: 00845451 IČO: 62331264

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: (neplátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna as., Peněžní ústav:

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 27-1649297309/0800 Číslo účtu: _

 

KS: 558 KS:

VS: VS: evidenční číslo smlouvy

dále jen „poskytovatel“ dále jen „příjemce“

Obsah dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu

pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ě. 3346/2019/OŽP
 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí

v

účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší c. 3347/2019/OŽP

uzavřené mezi smluvními stranami dne 25. 11. 2019 (dále jen „smlouva“).

Tímto dodatkem se zmíněná smlouva doplňuje a mění následovně.

čl. |.

V čl. Ill. Účel dotace,je text v bodu 1:

„Termín realizace projektu: 01.11.2019 — 30.04.2020“

nahrazen textem:

„Termín realizace projektu: 01.11.2019 — 30.04.2020; 1.10.2020 — 20.12.2020“

V čl. Ill. Doba, v níž má být účelu dotace dosaženo, je text v bodu 4:
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Statutární město Ostrava

„Příjemce je oprávněn použít dotaci V souladu s účelem této smlouvy a předloženým

projektem k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizaci účelu dotace, a

to V době od účinnosti této smlouvy do 31.07.2020.

nahrazen textem:

„Příjemce je oprávněn použít dotaci v souladu s účelem této smlouvy a předloženým

projektem k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizaci účelu dotace, a

to v době od účinnosti této smlouvy do 31.12.2020.“

čl. II.

V čl. V. Podmínky použití dotace,je text v bodu la:

Text v bodu la:

„vznikl příjemci v období realizace projektu uvedené v odst. 4 čl. III této smlouvy a byl

příjemcem uhrazen od účinnosti této smlouvy do 31.07.2020.“

nahrazen textem:

„vznikl příjemci v období realizace projektu uvedené v odst. 4 čl. III této smlouvy a byl

příjemcem uhrazen od účinnosti této smlouvy do 31 . 12.2020.“

V čl. V. Příjemce se dále zavazuje, je text v bodu 8:

„Předložit poskytovateli nejpozději do 31. 07. 2020 finanční vypořádání dotace dle této

smlouvy v tištěné podobě. Finanční vypořádání dotace se považuje za předložené

poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním

na podatelně Magistrátu města Ostravy. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace

komentářem — závěrečnou zprávou obsahující stručný popis použití dotace, celkové

vyhodnocení splnění účelu, sumářem vydaných částek členěných dle jednotlivých

uznatelných nákladů, čitelnými kopiemi účetních dokladů — objednávek, smluv, faktur,

daňových dokladů, výpisů z bankovního účtu, pokladních dokladů a jiných dokladů, které se

vztahují k čerpání dotace. Součástí finančního vypořádání dotace bude čestné prohlášení

osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti finančního

vypořádání dotace, včetně skutečností, zda příjemci byly nebo nebyly poskytnuty na

předložený projekt prostředky z jiných zdrojů a v jaké výši.“

nahrazen textem:

„Předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2020 finanční vypořádání dotace dle této

smlouvy v tištěné podobě. Finanční vypořádání dotace se považuje za předložené

poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním

na podatelně Magistrátu města Ostravy. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace

komentářem — závěrečnou zprávou obsahující stručný popis použití dotace, celkové
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vyhodnocení splnění účelu, sumářem vydaných částek členěných dle jednotlivých

uznatelných nákladů, čitelnými kopiemi účetních dokladů — objednávek, smluv, faktur,

daňových dokladů, výpisů z bankovního účtu, pokladních dokladů a jiných dokladů, které se

vztahují k čerpání dotace. Součástí finančního vypořádání dotace bude čestné prohlášení

osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti finančního

vypořádání dotace, včetně skutečností, zda příjemci byly nebo nebyly poskytnuty na

předložený projekt prostředky z jiných zdrojů a V jaké výši.“

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo

města usnesením č. 0896/ZMl822/l4 ze dne 20. 05. 2020.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podepsáním

přečetly, a že s jejím obsahem souhlasí.

4. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu,

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři

vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění V registru smluV.

6. Osoby podepisující tento dodatek č. l svým podpisem stvrzují platnost jednatelských

 

  

oprávnění.

Za poskytovatele Za příjemce

Datum: Datum:

Místo: OSTRAVA Místo:
 

 

Mgr. Kateřina Sebestová

náměstkyně primátora
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