
 

 

 

1 EVIDENCNf ČÍSLO

Statutární město Ostrava 009574 _ _ 2 U 1 3 IČ? Smiouva

poř. číslo rok zkr. odb.    
 

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí

neinvestiční účelové dotace zrozpočtu statutárního města

Ostravy ev. č. 0045/2018/KP ze dne 4. 1. 2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava Česká republika — Hasičský záchranný sbor

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravskoslezského kraje

zastoupeno Ing. Tomášem Macurou, MBA Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava—Zábřeh

primátorem zastoupený brig. gen. lng. Vladimírem Vlčkem, Ph.D.

ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

 
 

IČO: 00845451 IČO: 70884561

DIČ: (3200845451 (plátce DPH) DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

Bankovní spojení: Ceská spořitelna, a. s.> Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka

M

dále jen „příjemce“

 
 

dále jen „poskytovatel“

se dohodly na uzavření dodatku č. 1

k VeřejnOprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ev. č. 0045/2018/KP ze dne 4. 1. 2018

Obsah smlouvy
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cl. |.

Dodatek

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení poskytnuté dotace o částku ve výši 500 tis. Kč, určenou

na opravu zpevněné plochy včetně oplocení, zajištění a zabezpečení provizorního stání na

pozemcích přilehlých k objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.

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

„Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši 20.427.000,—- Kč (slovy: dvacetmilíonůčtyřista

dvacetsedmtísíckorunčeských). Peněžní prostředky budou poskytnuty převodem na účet

příjemce uvedený vzáhlaví této smlouvy, variabilní symbol 00845451, a to ve čtyřech

splátkách v termínech níže uvedených:

4.981.750,—— Kč ke dni 15. 1. 2018,

4.981.750,—— Kč ke dni 15.4.2018,

4.981.750,—— Kč ke dni 15. 7. 2018,

5.481.750,~— Kč ke dni 15. 10.2018.
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Statutární město Ostrava
smEOuva

Platba se považuje za uskutečněnou dnem odepsání příslušné částky z účtu poskytovatele.“

čl. II.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých Smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy uzavřením dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, zníchž 3 vyhotovení obdrží

poskytovatel a 1 příjemce.
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čl. Ill.

Doložka

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

ve znění pozděj ších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 2407/ZM1418/37

ze dne 19. 9.2018.

V Ostravě dne - 2 .m- 2013 V Ostravě dne (Z) „q _ 191?

Za poskytovatele: Za příjemce:
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