
Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

na vypracování koncepční části integrované strategie ITI 
 

č. smlouvy u poskytovatele dotace: SML/1681/2020 

č. smlouvy u příjemce dotace:  OSTR/DOT/2891/2020/Zem 

SMOL/OSTR/38/2020/DSt 

 

Uzavřené mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Přerov 

Se sídlem  Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2 

IČO:    00301825 

DIČ:   CZ00301825 

Zastoupené  Ing. Petrem Měřínským, primátorem statutárního města Přerova 

ID datové schránky:  etwb5sh 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov 

číslo účtu: 1884482379/0800 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

 

 Statutární město Olomouc 

Se sídlem Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc 

IČO: 00299308 

DIČ: CZ 00299308 

Zastoupené  Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA 

 ID datové schránky:   kazbzri 

 Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc 

 číslo příjmového účtu:  19-1801731369/0800 

 (dále také jen „Příjemce“)  

 (společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a přísl. 

ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, tento 

dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované 

strategie ITI 

 

 

Článek I. 

Změny smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na vypracování 

koncepční části integrované strategie ITI, uzavřené dne 10.12.2020, a tímto dodatkem ji mění takto: 

 

a. Čl. I. odst. 7 nově zní: 

Doba, v níž má být účelu dosaženo, je do 31. 12. 2022. 

b. Čl. II. odst. 2 nově zní: 

Smluvní strany se dohodly, že dotace bude v plné výši poskytnuta převodem na bankovní účet 

Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 60 dnů od dne, kdy bude Poskytovateli doručena 

výzva Příjemce o zaslání částky dotace. Předpokládaný termín odeslání výzvy je červenec 2022. 

c. Čl. II. odst. 3 nově zní: 



Příjemce je povinen nejpozději do 30. 6. 2023 předložit Poskytovateli vyúčtování dotace. 

d. Čl. III. odst. 1 nově zní: 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2023. 

 

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Příjemce prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno na … zasedání Rady města Olomouce dne 6. 

12. 2021, usnesením č. … . 

4. Poskytovatel prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova dne …, 

usnesením č. … . 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

 

 

V Přerově dne … 

 

Za poskytovatele: 

V Olomouci dne … 

 

Za příjemce: 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

primátor  primátor 

 

 


