
DODATEK č. 13

ke Smlouvě o partnerství ze dne 29. 04. 2010

007/

„DZQŽŽD

/
/

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Sdružení obcí Hlučínska

se sídlem Mírové náměstí č. p. 23, Hlučín, PSČ 748 01

IČ: 71179216

zastoupené předsedou Mgr. Herbertem Paverou

a

2. Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice

se sídlem Rynky 277, Ostrava — Hošťálkovice, PSČ 725 28

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupený starostou Mgr. Jiřím Jurečkem

(dále jen Městský obvod Hošťálkovice)

se dohodly na změně znění výše uvedené Smlouvy o partnerství takto:

III. Finanční QOdflV smluvních stran

Text článku III. F ímmční podíl smluvních stran odst. 1, 2 a 3, předmětné smlouvy se mění

a znínově takto:

1. Městský obvod Hošťálkovice se bude podílet na nákladech spojených sprojekty. Pro

určení podílu Městského obvodu Hošťálkovice je určující počet osob trvale žijících na jeho

správním území k 31. 12. 2022. Cástka připadající na jednu osobu městského obvodu je

30,- Kč.

2. Počet obyvatel Městského obvodu Hošťálkovice k 31. 12. 2022 je 1 812. Finanční podíl

Městského obvodu Hošťálkovice za rok 2023 tak činí 54 360, - Kč.

3. Městský obvod Hošťálkovice je povinen převést finanční prostředky odpovídající

finančnímu podílu po zaokrouhlení dle předchozího odstavce na účet Sdružení obcí

Hlučínska vedený u— do 31. května 2023.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 13 přečetly, s obsahem souhlasí, což stvrzují svými

podpisy.

“"S/?i.



/

Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek schválila Rada městského obvodu Hošťálkovice na své schůzi dne

9.1. 2023, usnesení č. 05-01/2023 a Rada Sdružení obcí Hlučínska na svém 2. jednání dne

12. 12. 2022, č. usnesení 4/2/c.

V Bolaticích dne „Ž 3 4' - 040 g 3 V Ostravě - Hošťálkovicích dne 9.1. 2023

      Sdružení obc1 lučíňslq „L _

Mgr. Herbert Pavera, předsěďa Mgr. Jiří Jureček, starosta
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