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o Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/02174/OTH/DSM uzavřené

mezi Olomouckým kraje a BIO ILLUSION s.r.o. dne 19. 7. 2017
uzavřený 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

S
O
o

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ:60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „poskytovatel")

a

BIO ILLUSION s.r.o.

Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

IČ: 62908049

DIČ: CZ62908049

Zastoupená: Miloslavem Šmídmajerem, jednatelem

Zapsaná u Městského soudu v Praze, zn. C 34606

Bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „příjemce")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace:

I.

Dne 19. 7. 2017 uzavřeli poskytovatel s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace č.
2017/02174/OTH/DSM, jejímž účelem je částečná úhrada výdajů na natáčení
celovečerního filmu „Natáčení celovečerního filmu Případ mrtvého nebožtíka'1 v
souladu s Dotačním titulem č. 5 Podpora kinematografie v turistických regionech
Jeseníky a Střední Morava (dále jen „smlouva").
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Dne 15. 1. 2018 uzavřeli poskytovatel s příjemcem dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. 2017/02174/OTH/DSM, ve kterém se mění datum pro použití
poskytnuté dotace (z původního 31. 12. 2017 na upravené 30. 6. 2018) a datum pro
předložení poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (z původního 31. 1. 2018 na
31. 8. 2018).

II.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění takto:

1. Část textu smlouvy uvedeného v čl. II. odst. 2. ve znění: „Příjemce je povinen
použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 6. 2018.“ se mění a nově bude znít:
„Příjemceje povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2018. “

2. Část textu smlouvy uvedeného v čl. II. odst. 4. ve znění: „Příjemce je povinen
nejpozději do 31. 8. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále
jen „vyúčtování").“ se mění a nově bude znít: „Příjemce je povinen nejpozději do
31. 1. 2019 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen
„vyúčtování"). “

III.

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého
kraje č. UZ/11/69/2018 ze dne 25. 6. 2018.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí
poskytovatel.

4. 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 a s uveřejněním v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

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

6. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží
2 vyhotovení a příjemce obdrží 1 vyhotovení.
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1 7 -07- 2018
V Olomouci dne

Za poskytovatele: Za příjemce:

sLadislav Okleštěk

hejtmaft ,
Miloslav Šmídmajer

jednatel
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