
Číslo smlouvy: 2016-0077-2 

 

DODATEK  č. 2 

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín 

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami 

 

Město Bohumín 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 

zastoupené      : Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČO : 00297569 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 27-1721638359/0800 
(dále je „poskytovatel “ na straně jedné) 
 
a 
 
Česká republika – Hasi čský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
Výškovická 40 
700 30 Ostrava - Záb řeh 
zastoupený   : plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem  
IČO   : 70884561 
Bankovní spojení : ČNB Ostrava 
Číslo účtu  : 19-1933881/0710 
(dále jen „p říjemce“  na straně druhé) 
 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín 
uzavřené dne  7. 1. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2016, v tomto znění:  

Poskytnutá dotace z rozpočtu města na rok 2016 se navyšuje o částku 400 000 Kč (slovy: 
čtyřistatisíc korun českých) na realizaci investiční akce „Dokon čení rekonstrukce a 
dostavby hasi čské stanice v Bohumín ě“ . Celková výše dotace na rok 2016 činí  
800 000 Kč (osmsettisíc korun českých). 

Navýšení poskytnuté dotace o částku 400 000 Kč bylo schváleno na zasedání zastupitelstva 
města dne 12. 9. 2016, usnesením č. 163/13, bod 2a).  

Poskytovatel poskytne předmětnou částku na účet příjemce uvedený v záhlaví tohoto Dodatku 
č. 2 do 14-ti dnů ode dne jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

S ohledem na rozsah investiční akce se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu 
vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 3. 2017. 

V případě, že poskytnutá finanční dotace nebo její část bude použita k jiným účelům než na 
realizaci investiční akce „Dokončení rekonstrukce a dostavby hasičské stanice v Bohumíně“, 
je příjemce povinen finanční prostředky použité na jiné účely do 14-ti dnů od zjištění této 



skutečnosti při kontrole vyúčtování  (tj. nejpozději do 15. 4. 2017) vrátit zpět na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.  

O uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Bohumín rozhodlo v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, zastupitelstvo města usnesením č. 163/13, bod 2d) ze dne 12. 9. 2016. 

Ostatní ujednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín 
uzavřené dne 7. 1. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2016, se nemění.  

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

Tento Dodatek č. 2 se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží příjemce a 1 si ponechá 
poskytovatel. 

 

 

 

V Bohumíně dne 22. 9. 2016                    V Ostravě dne  29. 9. 2016 

 

 

Za Poskytovatele dotace:                                                         Za Příjemce dotace: 
      Ing. Petr Vícha, v. r.                                                       plk. Ing. Zdeněk Nytra, v. r. 
 

  

 

  

 


