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 Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o poskytnutí dotace č. 2017/03487/OŽPZ/DSM ze dne 20. 10. 2017 

Olomoucký kraj 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc 

IČO: 60609460 

DIČ: CZ60609460 

Zastoupený: Ing. Milanem Klimešem – náměstkem hejtmana Olomouckého kraje 
na základě pověření ze dne 8. 11. 2016 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 
č. ú: 27–4228120277/0100 

(dále jen: poskytovatel) 
 

a 
 

Obec Ruda nad Moravou 

9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou 

IČO: 00303313 

DIČ: CZ00303313 

Zastoupená starostou obce Bronislavem Drozdem  

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava 
č. ú: 94-7915641/0710 

(dále jen: příjemce) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace: 

I. 

Dne 20. 10. 2017 uzavřel Olomoucký kraj s obcí Ruda nad Moravou smlouvu o 
poskytnutí dotace č. 2017/03487/OŽPZ/DSM, jejímž účelem je částečná úhrada 
výdajů na „Řešení havarijního stavu vodovodu v místní části Hrabenov“ (dále jen 
„Smlouva“).  

II. 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto: 

Čl. II. odst. 1. věta první Smlouvy nově zní: 

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 05. 2019. 

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno. 
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Čl. II. odst. bod 3. věta první Smlouvy nově zní:  

Příjemce je povinen nejpozději do 30. 06. 2019 předložit poskytovateli vyúčtování 
poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). 

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno. 

III. 

 

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 
Olomouckého kraje č. UZ/../../2018 ze dne ... ... 2018.  

2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady obce 
Ruda nad Moravou č. 114 ze dne 26. 09. 2018 .  

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.  

5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku 
v registru smluv zajistí poskytovatel. 

6. Příjemce současně bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn 
postupem dle ust. § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 
vyhotovení. 

 
 
 
V Olomouci dne………………….. 

 
 
 
V Rudě nad Moravou dne ……………. 

 
 
Za poskytovatele: 
 

 
 
Za příjemce: 
 

 
 
 
 

…………………………….. 
Ing. Milan Klimeš 

náměstek hejtmana 
 

 
 
 
 

………………………….. 
Bronislav Drozd 
starosta obce 

 


