Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. D/2281/2019/SOC
(uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Poskytovatel dotace:

Zlínský kraj
se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
zastupuje: Jiří Čunek, hejtman
IČO: 70891320
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Zlín, č. ú. 1827552/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a

Příjemce dotace:

Obec Pačlavice
sídlo: Pačlavice 185, 768 34 Pačlavice
IČO: 00287580
typ příjemce: obec
zastupuje: Pavel Čech, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 1483127309/0800
(dále jen „příjemce“)

Článek I.
Předmět Dodatku ke Smlouvě

Smluvní strany se dohodly na základě žádosti příjemce ze dne 27.07.2020, že Smlouva o poskytnutí
dotace č. D/2281/2019/SOC uzavřená dne 02.12.2019
se mění takto:
1. V čl. I se ruší odst. 1.1 a nahrazuje se tímto zněním:
1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje
(dále jen „dotace“) do výše 5 500 000 Kč, (slovy: pětmilionůpětsettisíckorunčeských), současně
však maximálně 10 % celkových způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu:
„Pačlavice – Zkvalitnění ubytovacích kapacit - II. Etapa“ (dále jen „projekt“).
2. V č. IV odst. 4.1 se za první větu doplňuje věta v následujícím znění „Druhá část dotace ve výši
2 000 000 Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) bude příjemci vyplacena do 30 pracovních dnů
po nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě.“
3. V čl. IV odst. 4.2 se slova 56 730 845,56 Kč ruší a nahrazují se slovy 58 214 960 Kč.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.

3.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.

4.

Dodatek smlouvy podléhá zveřejnění v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb.

5.

Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje
Datum jednání a číslo usnesení: 11.08.2020, 0876/Z28/20
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo obce Pačlavice
Datum jednání a číslo usnesení: 21.09.2020, 14/42/20

Ve Zlíně dne .............................
za poskytovatele
......................................
Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje

Vyvěšeno dne: 13.10.2020
Sejmuto dne:

V .......................... dne ..........................
za příjemce
.................................................
Pavel Čech
starosta

