
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2019/02556/ODSH/DSM

uzavřené dne 12. 7. 2019 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

Olomoucký kraj

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Michalem Záchou, DiS., náměstkem hejtmana na základě pověření hejtmana
ze dne 30. 10. 2020

Bankovní spojení: 27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)

a

Statutární město Prostějov

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

IČO: 00288659

DIČ: CZ00288659

Zastoupené: Mgr. Františkem Jurou, primátorem na základě usnesení Zastupitelstva
statutárního města č. 18193 ze dne 30. 10. 2018

Bankovní spojení: 94-28228701/0710

(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:

I.

1. Dne 12. 7. 2019 uzavřel poskytovatel s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace, jejímž
účelem je částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Vybudování zázemí dětského
dopravního hřiště v Prostějově“ (dále jen „smlouva“).

2. Dne 7. 1. 2021 uzavřel poskytovatel s příjemcem Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace, kterým smluvní strany sjednaly oprávnění příjemce převést majetek pořízený
z dotace do užívání příspěvkové organizaci Sportcentrum – dům dětí a mládeže



Prostějov, IČO 00840173 se sídlem Olympijská 4228/4,
796 01 Prostějov, zřízené statutárním městem Prostějov, na základě uzavřené smlouvy
o výpůjčce.

II.

1. Smluvní strany na základě tohoto dodatku v souladu s. čl. II odst. 9 písm. b) smlouvy
sjednávají, že příjemce je oprávněn majetek pořízený z dotace převést do užívání
příspěvkové organizaci Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, IČO 00840173
se sídlem Olympijská 4, 796 01 Prostějov, zřízené statutárním městem Prostějov, na
základě změny zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem města Prostějova.

Převod majetku do užívání příspěvkové organizace může být proveden až po nabytí
účinnosti tohoto dodatku.

Změna zřizovací listiny schválená Zastupitelstvem města Prostějova bude
poskytovateli předložena nejpozději do 1 měsíce od jejího uzavření.

2. V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

III.

1. Dodatek se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek bude uveřejněn v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.

Příjemce bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle § 10d
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
č. UZ/5/39/2021 ze dne 21. 6. 2021.

6. Příjemce prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno příslušným orgánem
příjemce. Doložka o této skutečnosti je ke smlouvě připojena v samostatném souboru.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými
zástupce smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím
datových schránek smluvních stran.


