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DODATEK č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/00006/OŠSK/DSM
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 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Františkem Jurou, náměstkem hejtmana, na základě usnesení

Zas kraje č. UZ/8/48/2017 ze dne 18. 12. 2017
Bankovní spojení

(dále jen: „poskytovatel“)

a

Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace
nám. Republiky 1, 771 66 Olomouc
IČ: 00096733
Zastoupená: RNDr. Lenkou Pruckovou, ředitelkou
Bankovní spojení:
Zapsaná: u Krajsk pod spis. zn. Pr 388

Zřizovatel: statutární město Olomouc
Horní nám. 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00299308
Bankovní spojení: č. ú.

(dále jen „příjemce“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 25. 1. 2017:

I.

Dne 25. 1. 2017 uzavřel poskytovatel a příjemce smlouvu o poskytnutí dotace,
vedenou u poskytovatele pod č. 2017/00006/OŠSK/DSM (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na navýšení dotace na výkon regionálních funkcí
knihoven o 82 700 Kč (slovy: osmdesát dva tisíce sedm set korun českých). Částka,
o niž se dotace navyšuje, bude poskytnuta účelově na účet zřizovatele příjemce,
který ji převede příjemci (zákon č. 250/2000 Sb.), do 21 dnů ode dne uzavření tohoto
dodatku. Za den poskytnutí dotace se pro účely této smlouvy považuje den odepsání
finančních prostředků z účtu poskytovatele ve prospěch účtu příjemce.
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II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění. 
2. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje 

č. UZ/8/48/2017 ze dne 18. 12. ze dne 18. 12. 2017. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. 
4. Účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  
5. Tento dodatek je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží 

příjemce, jeho zřizovatel a Vědecká knihovna v Olomouci, tři vyhotovení obdrží 
poskytovatel. 

 

V Olomouci dne 19. 12. 2017           V Olomouci dne ...................... 

 

Za poskytovatele: 
 
 
 
 

Za příjemce: 

…………………………….. 
Mgr. František Jura 
náměstek hejtmana 

 

………………………….. 
RNDr. Lenka Prucková  

ředitelka 

 


