Dodatek č. l ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu ,,Podpoľa výstavby a
rozvoje dětských dopravnĺch hřišt'v Pardubickém kraii"
uzavřené podle S 10a zákona ě,.25012000 Sb., o rozpottových pravidlech územních rozpoětů, ve
zněnÍ pozdějŠĺchpředpisů, podle části páté (ss 159 - 170)zákona č' 500/2004 Sb', správnířád, ve
zněnÍ pozdějŠĺchpředpisů
EvidenÖní číslosmlouvy: oDSH/'1 9 122155 /

Poskytovatel:
tel/fax:
lČ:
DlČ:

/

Pardubický kraj

Komenského náměstÍ 125, 532 1 1 Pardubice
466 026 '1'13, 466 611 220
708 92822

cz70892822
bankovnÍspojenÍ: KomerčníbankaPardubĺce

čÍsloúčtu:
zastoupený:

107-175220023710100

Přĺjemce:
adresa:
It:

Město Ústí nad orlicí
Sychrova 16, Ústí nad orlicÍ, 56224
00279676

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pk
(dále jen ,,poskytovatel") na straně jedné

Dtt:

bankovnÍspojenĺ: ČNg

účtu:
zastoupený::

94-651561110710
Petrem Hájkem, starostou
(dále jen ,,příjemce") na straně druhé

čĺslo

uzavirajÍ níŽe uvedeného dne' měsíce a roku tento dodatek č. l ke Smlouvě o poskytnutí dotace z
Programu ,,Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišt'v Pardublckém kraji"

!.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutídotace z Programu ,,Podpora výstavby
a rozvoje dětských dopravnĺch hřiŠt'v Pardubickém kraji'' uzavřené dne 13' 5' 2019 a v souladu s čl. V
odst. 4 smlouvy uzavlraji tento dodatek č. l.

l!.
1.

Předmět dodatku č. l

Text článku l odst. 2 smlouvy se ruŠĺa plně nahrazuje textem následujícího znění:

podporu V roce
,,Dotaci poskytuje poskytovatel přĺjemci v souladu s ,,Výzvou k předkládání ŽádostÍ o
v Pardubickém
hřiŠť
dopravních
dětských
rozvoje
program
výstavby
a
pro
2O19" vyhláŠenou
,,Podpora
kraji" a

je určena pro Základnĺ školu Ústí nad orlicí, Bratří Čapků1332 příspěvkovou organizaci

příjemce."

2'

Text článku lll písm. a) smlouvy se ruŠĺa plně nahrazuje textem následujĺcího zněnÍ:

co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v
ěl' l', v souladu s ěl. ll smlouvy, podmÍnkami přĺslušnéhodotačníhoprogramu a v souladu se
Zásadami poskytovánÍ programových dotacĺ, a to nejpozději do 30. 6'2o2o,"

,,pouŽÍt dotaci

3,

Text článku lll pĺsm' b) smlouvy se ruŠía plně nahrazuje textem následujícího zněnĺ:

,,zaÚčtovat přijatou dotaci na poloŽku 4122(4oo ooo Kč). Pokud je realizátorem pĘektu příspěvková
organizace přÍjemce, je přÍjemce povinen poskytnuté prostředky převést na jeji úóet do 30 dnů od

jejich obdrŽenĺ,"

4'

Text Článku lll pÍsm. k) smlouvy se ruŠía plně nahrazuje textem následujĺcího znění:

,'předloŽit poskytovateli (odbor dopravy a silničníhohospodářství)

vyúčtovánírealizovaného projektu
neboakcenejpozději do30. g.2o2o, případnénevyÖerpanéprostředkyvrátitnejpozdějido30dnůod
data předloŽení vyúČtovánĺposkytovateli (odbor dopravy a silni'čnĺho hoipodářství) na účet
poskytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilnÍ symbol příjemce uvede číslo
této smlouvy,,,
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Tento dodatek č. l se vyhotovuje ve dvou stejnopĺsech s platnostÍ originálu. Každá ze smluvních
stran obdrŽĺ po jednom vyhotovenÍ
Tento dodatek Ö. l nabývá platnosti okamŽikem jeho podepsání poslední ze smluvních
stran a
účinnostidnem jeho uveřejnění v registru smluv' Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude_li
dodatek č. l zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícĺmdnem zrušen
od
počátku,

SmluvnÍ strany se dohodly' Že poskytovatel bezodkladně po uzavřenÍ tohoto dodatku jej odeŠle
k
řádnému uveřejněnÍ do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. o uveřejněńí
dodatku
poskytovatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktnÍ
rĺdaj teto smluvní
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejněnÍ.
Smluvní strany prohlaŠujÍ,žeżádnäčást dodatku č. l nenaplňuje znaký obchodnĺho tajemství ($
504 z' ć,. 8912012 Sb., oböanský zákoník).
Smluvní strany souhlasně prohlaŠujÍ,Že tento dodatek ö' l vyjadřuje jejich pravou a svobodnou
vůli a Že nebyl uzavřen v tÍsni nebo za nápadné nevýhodnýcn poominer, na důkaz
čehoŽ připojují
své podpisy'
PrávnÍ jednánÍ bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje
dne ,2Q',.Ł'*'a
schváleno usnesením ö,. zt.3 gś.t.E
Právní jednánĺ bylo projednáno na jednání Rady města Ústí nad orlicí dne 8'
tervence 2019 a
schváleno usnesením č. 539/26lRM/2o1 9.

V Pardubicĺch dne
Poskytovatel

JUDr. Martin Netolický,
hejtman

ĺ 0.'09.

2019

V Ústínad orlicĺdne 10. července 2019
Příjemce

H

