DODATEK Č.1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ
O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená 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

Obec Otaslavice
Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice
Zastoupená starostou Markem Hýblem
IČ: 00288586
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Prostějov
Číslo účtu.: 2423701/0100
(dále jako poskytovatel)
a
Římskokatolická farnost Otaslavice
Otaslavice 38, 798 06 Otaslavice
Zastoupená P. Mgr. Pavlem Šírou, adm.exc.
IČ.: 47922729
Bankovní spojení : ČSOB Poštovní spořitelna
Číslo účtu : 199285110/0300
(dále jen příjemce)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1ke smlouvě o poskytnutí
dotace.
I.
Dne 22.5.2020 uzavřela Obec Otaslavice s Římskokatolickou farností Otaslavice
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace jejímž účelem je úhrada nákladů na
potřebné opravy a údržbu kostela sv. Michaela, archanděla v Otaslavicích.

II.
Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:
Článek II. bod 2 věta první Smlouvy nově zní:
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 15.5.2021.
V ostatním zůstává toto ustanovení smlouvy nezměněno.
Článek II. bod 3 věta první Smlouvy nově zní:
Příjemce je povinen nejpozději do 30.6.2021 předložit poskytovali vyúčtování
poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).
V ostatním zůstává toto ustanovení smlouvy nezměněno.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Teto dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Tento dodatek je
sepsaná ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Otaslavice – usnesení č.
8/2020 ze dne 16.12.2020
4. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad
s jeho obsahem a v tomto dodatku s uvedenými podmínkami.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V Otaslavicích 17.12.2020

………………………………..
P. Mgr. Pavel Šíra
Administrátor exkurendo

V Otaslavicích 17.12.2020

…………………………………
Marek Hýbl
Starosta obce

