DODATEK č.

1

ke smlouvě o poskytnutí dotace OR/18/23882

Smluvní strany:
1.

Poskytovatel: Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
adresa:
ıčoz 70 89 28 22
DIČ: CZ70892822
bankovní spojení: Komerční banka,

a.s.

čí$I0

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pk
na Straně jedné
2.

Příjemce:

adresa:
ıčz

00274445

Dıč:

Obec Turkovice
Turkovice

2,

Turkovice 533 63

CZ00274445

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu:

O
starostou

7': t
ra
._-s.oup„n
na straně druhé

uzavírají tento

dodatek k výše uvedené Smlouvě O poskytnutí dotace:

Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2018 smlouvu o poskytnutí dotace OR/18/23882
(dále jen ,,Smlouva“). Předmětem této smlouvy je V souladu s § 10a Zákona č. 250/2000 Sb., O
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve Znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§
159 - 170) Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve Znění pozdějších předpisů, poskytnutí
neinvestiční dotace Zrozpočtových prostředků Pardubického kraje na „Obnovu pietního
místa věnovaného obětem I. světově války“.
Il.

Smluvní strany se dohodly, že se článek

V původním
a)

textu článku

lll.

se písmena

Ill.

au) mění tak,

že nově

:

Zní:

použit dotaci co nejhospodárněji a výhradně vsouladu spředmětem této smlouvy
Specifikovaným včl. I., vsouladu S či. Il smlouvy, podmínkami příslušného dotačního
programu a v souladu se Zásadami poskytování programových dotací, a to nejpozději

do 30.4. 2019,
j)

Smlouvy mění takto

předložit poskytovateli (odboru rozvoje)
30. 4. 2019,

Strana

l

vyúčtování realizované obnovy nejpozději do

(celkem 2)

Ill.

Ostatní ujednání

Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek Č.
smluvními stranami.

1

ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti

dnem

podpisu

oběma

Smluvní strany prohlašuji, že dodatek č. 1 ke Smlouvě byl Sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, že dodatek č. 1 přečetly, Sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým
podpisem. Dodatek Č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž oba mají
platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 16. 10.
č. Z/269/18.

2018 a schváleno usnesením

Právníľjednání bylo projednáno na jednání Rady//Zastupitelstva* obce Turkovice dne
.Žˇ.(.”.“.f4Žˇ./.'/Š schváleno usnesením ć.R/..../..
Z/Š.//ě7,7.Ž!97‹}7
//

V

V

Pardubicích dne

.7Ž//.'./êê'2“.'š'‹./.ľ‹‰....dne

JUDr. Martin Netolický,
hejtman Pardubického

Vítek

obce

7/
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