KS-ČJ/156985-18/VOJ
ev. č. 140/2018

Dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
č. DOT-2018-10
uzavřené dne 18.05.2018 mezi smluvními stranami

Poskytovatel:

město Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
tel/fax:
....................................
IČO:
00282651
DIČ:
CZ00282651
bankovní spojení:
............................ ... .
číslo účtu:
........................
zastoupený:
Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou města
(dále jen „poskytovatel") na straně jedné

Příjemce:

Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Šlapanice

adresa:
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
tel/fax:
. ...... ...... ....
IČO:
49461893
není plátce DPH
DIČ:
bankovní spojení:
..................................................... ....
číslo účtu:
..........................
zastoupený:
Michalem Velanem, starostou
(dále jen „příjemce") na straně druhé
I.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.05.2018 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. DOT2018-10, ev. č. smlouvy 0140/2018 (smlouva). Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany po vzájemné dohodě
doplňují smlouvu v Článku I. Předmět smlouvy, a to v souladu se žádostí příjemce o poskytnutí dotace
a účelem, na který mají být peněžní prostředky poskytnuty.

Článek I. Předmět smlouvy zní nově takto:
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtových prostředků města Šlapanice na základě žádosti č.j. OF-ČJ/15261-18/ na úhradu
nákladů spojených se zajištěním akce Hasičina nejen dřina, provoz organizace, materiální zabezpečení
zejména oddílu mládeže, obnova krojů a práva, přípravy oslav 130. výročí založení v roce 2019 upomínkové předměty, prapor, nájmy. Udržování folklorních a kulturních tradic - pořádání kulturně
společenských akcí, zejména tradičních (hody, Šlapanlcké slavnosti a další dle již tradičního
každoročního programu).

1.
2.

3.

Ostatní ujednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DOT-2018-10 , ze dne 18.5.2018,
zůstávají beze změny.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek, č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
č. DOT-2018-10 , ze dne 18.5.2018, odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že si jej přečetly, a že
jeho obsahu rozumí, a že jsou plně způsobilé k právním jednáním. Toto stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v tomto dodatku č. 1, včetně
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

4.

KS-ČJ/156985-18/VOJ
ev. č. 140/2018
Tento dodatek č. 1 vstupuje v účinnost dnem zveřejněni v registru smluv.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Tato smlouva byla projednána a schválena na 2. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice
konaném dne 12.12.2018.

