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Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 0529/2020  
ze dne 01.09.2020 

uzavřený mezi smluvními stranami: 

 
Město Znojmo 
se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 
IČO: 00293881 
DIČ:  CZ 00293881 
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění 

jednající: Janem Groisem, MBA, starostou  
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
a  
 
Římskokatolická farnost Znojmo - Louka 
se sídlem: Loucká 3622/29, 671 81 Znojmo 
IČO: 65761031 

jednající: Ladislav Bublán, farář 
 
 (dále jen „Příjemce“) 
 

Článek I. 
 

1.            Usnesením Zastupitelstva města Znojma č. 77/2020 ze dne 10.08.2020 v bodě č. 3522 byla 
schválena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 0529/2020. Veřejnoprávní smlouva o 
poskytnutí dotace byla uzavřena dne 01.09.2020. Na základě usnesení Zastupitelstva města Znojma 
č. 88/2020 ze dne 07.12.2020 bod č. 4016 se mění a doplňuje čl. 4 (výše uvedené) smlouvy takto: 

  
 

Článek 4. 
Termíny realizace 

 

1. Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující termíny realizace Projektu: 

 
zahájení realizace         01.01.2020, 
ukončení realizace        30.09.2021,  

              předložení finančního vypořádání dle článku 6. této smlouvy                            30.09.2021,   
(případně dle podmínek dotačního programu)     
vrácení nevyužitých finančních prostředků dotace     30.09.2021, 
vrácení finančních prostředků při nesplnění povinnosti předložit vyúčtování do 15 dnů od data, 

ke kterému mělo 
být vyúčtování 
předloženo. 
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Článek II. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy nedotčena dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. 
 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
 

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Poskytovatel obdrží dva výtisky, Příjemce obdrží 
jeden výtisk. 

 

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem města Znojma usnesením č. 88/2020 ze 
dne 07.12.2020 v bodě č. 4016 odst. 2). 

 
5. Příjemce je srozuměn s tím a bere na vědomí, že poskytovatel je povinným subjektem dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a že tato smlouva s ohledem na 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o registru smluv podléhá uveřejnění v registru smluv. 
Poskytovatel se tímto zavazuje smlouvu a její případné dodatky řádně zveřejnit dle zákona o registru 
smluv a příjemci do 15 dnů od zveřejnění doručit prostřednictvím e-mailu potvrzení o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv. 

 

 
Ve Znojmě dne  
 
Římskokatolická farnost Znojmo - Louka 
 
 
 
  
 ________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Mgr. Ing. Ladislav Bublán 
Funkce:   farář 
 

 
Ve Znojmě dne  
 
Město Znojmo 
 
 
 
  
 ________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Jan Grois, MBA 
Funkce: starosta 
 
 

 
 
 
 




