
  

Statutární město Ostrava anlů Ukja

městský obvod Polanka nad Odrou S 129/2017/Kur.

DODATEK Č. 1.

veřejnoprávní smlouvě č. S 1 1/2017/Kur. ze dne 10. 2. 2017, o poskytnutí neinvestiční dotace

z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou

Smluvní strany

 

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8. 72‘) 30 Ostrava , i\=lOi';1\'$ká Ostrava

ičtí; 845451

DIČ: cz 00845451

městský obvod Polanka nad Odrou

se sídlem: ul. l. května č. p. 1/2A. 725 25 Ostrava A Polanka nad Odrou

zastoupeny" starostou městského obvodu Pavlem Bochniou

bankovní spojeni: Česká spořitelna. a.s.

číslo účtu: 16493273 79/0800

(dá/e jen „poskytovatel ")

a

Římskokatolická farnost ()strava - Polanka

se sídlem: 1. května 329/l 58. 725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

zastoupená: P. Mgr. Zdeňkem Pluhářem, farář

it": 45210543

Bankovní spojení: Česká spořitelna as.

č.ú.: 1644961389/0800

(dále jen „příjemce “)
 

čl. 1.

Čl. lll. Účel dotace. odst. 1. se mění a nově zní takto:

i. Účelová neinvestiční dotace (dále jen dotace) je příjemci poskytnuta pouze na obnovu fasády věže

kostela sv. Anny v Ostravě — Polance nad Odrou.

čl. ll.

Čl. Vl. Podmínky užití dotace, odst. 1. se mění a nově zní takto:

l. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou účelovou dotaci v souladu s touto smlouvou pouze

na realizaci „Obnova fasády věže kostela sv. Anny". pro kterou byla dotace poskytnuta.

čl. Ill.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

;. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

'
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Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních. přičemž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení

a příjemce obdrží jedno vyhotovení.

čl. IV.

1. Tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č.

340/20l5 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv

aoregistru smluv (zákon o registru smluv) a poskytovatel a příjemce se proto dohodli.

že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit poskytovatel ve lhutč nejdéle

3O dnů od data platnosti tohoto dodatku.
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2. Tento dodatek o poskytnutí dotace bude dle zákonu c. 250/2000 Sh. 01‘0/170C10\'_\‘c11

pravidlech územních rozpočtů uveřejněn na úřední desce zpusobem umožňujícím dálkový

přístup a to do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

3. Smluvní strany prohlašují. že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě. vážně usrozumitelnč.

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

čl. V.

Doložka

platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích ve znění pozdějších

předpisů.

0 uzavření tohoto dodatku rozhodlo v souladu se zněním OZV 14/2013 V platném znění. čl. 7.

odst. 3. písm. e) odrážka první Zastupitelstvo městského obvodu Polanky nad Odrou usnesením č.

261/19 dne 25.10. 2017.

V Ostravě - Polance nad Odrou dne: 3 1 -11]- 2017

  
P. Mgr. Zdeněk Pluhař Pavel Boehnia, starosta

farář ' _ městského obvodu Polanka nad Odrou

př/jwncu pos/(_vlovule/
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