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Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku
uzavřené dne 28. 3. 2014

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

č.j. poskytovatele : MMPr-SML/           /2014
č.j. příjemce : HSOL –               /2014

Statutární město Přerov

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

Zastoupené : Ing. Jiřím Lajtochem, primátorem

Bankovní spojení: 1884482379/0800

(dále jen: poskytovatel)

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Schweitzerova 91, 779 00  Olomouc

IČ: 70885940

DIČ: CZ70885940-osoba identifikovaná k dani

Zastoupená: plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem

Bankovní spojení: 19 -17038881/0710, neinvestiční finanční příspěvky

(dále jen: příjemce)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. I odst. 2 smlouvy se doplňují písm. c) a d) v tomto znění:

c) provoz, údržba, revize a opravy koncových prvků (sirén) jednotného systému varování a
vyrozumění obyvatelstva (dále jen JSVV) na území poskytovatele,

d) provoz a údržba zadávacího pracoviště systému JSVV umístěného v Centru krizového 
řízené poskytovatele v objektu příjemce na adrese Šířava 25, 750 00  Přerov.

2.    Ostatní smluvní ustanovení zůstávají nezměněna.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
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2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně, srozumitelně a 

nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují podpisy 

svých statutárních zástupců.

III.

DOLOŽKA

Poskytovatel osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu jeho 
předchozím schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho………. zasedání, konaném dne
……………… usnesením č…………………

Přerov ……………….            Olomouc ……………….

Za poskytovatele :          Za příjemce : 

………………………………… ………………………………..

          Ing. Jiří Lajtoch       plk. Ing. Karel Kolářík

                primátor                  ředitel


