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Dodatek č. 2 i .

kVeřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace zrozpočtu

statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze dne 3. 1. 2017 ve znění

dodatku č. 1 ze dne 11. 10. 2017

 
 

 Statutární město Ostrava

   
 

 

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zastoupena: primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA

IČ: 00845451

DIČ: cz00845451

Bankovní spoj eníf "Čo—ská"slToříte'lňa“ 21‘s.; "okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 27-1649297309/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Výškovická 40, 700 30 Ostrava — Zábřeh

„Zastoupenaz ředitelem brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D.

IC:V 70884561

. DIC: CZ70884561 (není plátce DPH)

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava

Císlo účtu: 19—1933881/0710

(dále jen „příjemce“)

čl. l.

Dodatek

1. Tímto dodatkem se v článku III. smlouvy vypouští původní text druhého odstavce a nahrazuje se takto:

„Doba, V níž má být účelu dotace dosaženo:

Příjemce je oprávněn použít dotací v souladu s účelem této smlouvy k úhradě uznatelných nákladů

prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace, a to v době od 1. 1. 2017 do 31. 12. ‘2017 a v případě

uznatelných nákladů na Opravu podlah garážového stání do 30. 6. 2018.“

2. Tímto dodatkem se v článku V. odst. 2 smlouvy původní text vypouští a nahrazuje se takto:

„Uznatelným nákladem pro účely této smlouvy je náklad, který lze financovat zdotace poskytnuté

touto smlouvou při Splnění následujícíoh podmínek:
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Dodatek
Statutární město Ostrava
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a) vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v době 0d l. 1.= 2017 do 31 12. 2017, s výjimkou

nákladů na opravu podlah garážových stání, které vzniknou'a budou příjemcem uhrazeny

v době od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018;

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. III. a podmínkami této smlouvy;

0) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve

znění pozdějších předpisů;

d) byl zanesen v účetnictví příjemce, je identiňkovatelný a podložený ostatními záznamy.

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou zhlediska této dotace považovány za náklady

neuznatelné. Peněžní prostředky zdotace nelze použít kúhradě nákladů vzniklých vsouvislosti

s tvorbou rezerv, časového rozlišení a opravných položek. Dotaci nelze použít na náklady, které má

příjemce dotace zakalkulovány v ceně služby, kterou poskytuje cizímu subjektu.“

3. Tímto dodatkem se v článku VI. odst. 2 smlouvy vypouští původní text první věty a nahrazuje se takto:

„Příjemce je povinen_předložit “poskytovateli finanční vypořádání dotace nejpozději dd31. 1. 2018

v tištěné podobě, s výjimkou finančního vypořádání části dotace použité na úhradu nákladů na opravu

podlah garážových stání, které je příjemce povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31. 8. 2018

v tištěné podobě.“

čl. !|.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozděj ších předpisů

Ostatní ujednání smlouvy uzavřením dodatku č. 2 zůstávají nedotčena. -

_ 3. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží

poskytovatel a 1 příjemce.
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čl. Ill.

Doložka

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

pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 2006/ZM1418/31 ze dne

13. 12. 2017.

V Ostravě dne 2 2 "12“ 2117 V Ostravě dne W. 75 ZW?
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