
Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace

uzavřené 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

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ:60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Daliborem Horákem, 3. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje
na základě pověření ze dne 8. 11.2016

Bankovní spojení:

(dále jen „poskytovatel")

a

P-centrum, spolek

Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc

IČ: 60803291

Zastoupený: MUDr. Jarmilou Šmoldasovou, předsedkyní výboru

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
vložka 2896

Bankovní spojení:

(dále jen „příjemce")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 30. 6. 2017

č. 2017/02456/OZ/DSM

I.

1. Dne 30. 6. 2017 uzavřeli poskytovatel s příjemcem smlouvu o poskytnutí
dotace, jejímž účelem je částečná úhrada výdajů na celoroční činnost na
projektu „Prevence rizikového chování - selektivní primární prevence** v
souladu s dotačním programem Program na podporu zdraví a zdravého
životního stylu v roce 2017 a dotačním titulem 2 Podpora zdravotně-
preventivních aktivit a výchovy ke zdraví pro všechny skupiny obyvatel.
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il.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

ČI. II. odst. 2 nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.12. 2017.

Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu výdajů vynaložených příjemcem
v souladu s účelem poskytnutí dotace dle či. I odst. 2 a 4 této smlouvy a podmínkami

v obdobípoužití dotace dle čl. II odst. 1 této
od 1. 1. 2017 do uzavření této smlouvy.

smlouvy

Celkové předpokládané uznatelné výdaje na účel uvedený v čl. I odst. 2 a 4 této
smlouvy činí 830 484,- Kč (slovy: osmsettřicettisícčtyřistaosmdesátčtyn korun
českých). Příjemce je povinen na tento účel vynaložit 50 % zvláštních a jiných
zdrojů. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než celkové
předpokládané uznatelné výdaje, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace
vrátit poskytovateli část dotace tak, aby její výše odpovídala 50 % celkových
skutečně vynaložených uznatelných výdajů na účel dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy.

Uznatelné výdaje zvláštních a jiných zdrojů dle tohoto ustanovení je příjemce
povinen vynaložit nejpozději do 26.1. 2018.

ili.

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/24/40/2017 ze dne 2. 10. 2017.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí
poskytovatel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž příjemce obdrží jedno
vyhotovení a poskytovatel obdrží dvě vyhotovení.

'ÍG i7'-'VV Olomouci dne dne

Za poskytovatele: Za pří

Mgr. Dalibor Hosř|tk
3. náměstek hejtmana Qlóm

kraje 1/ (
/ 1

MUDr. Jarmila Šmoídasová
předsedkyně výboru
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