jqDodatek č. 1 ke smlouvě o poskytn'utŕ-cioia
da ump

i
podl)is';

uzavřená 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

Město Kojetín
SIdlo: Masarykovo náměstí 20, Kojetín 1-Město, 752 01 Kojetín
lČ: 00301370
DIČ: CZ00301370
Zastoupené: Ing. Leošem Ptáčkem, starostou
Bankovní spojení: 19-1883093339/0800
(dále jen ,,poskytovatel")
a

Náboženská obec Církve československé husitstké v Kojetíně
SIdlo: Husova 796, Kojetín, Kojetín l - Město, 752 01
IČ: 64989305
DIČ:
,
Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: cIrkevní právnická osoba - číslo registrace 5-·03014/1994
Zastoupená:

Věrou Uhrovou, předsedkyní rady starších
Mgr. Petrou Hruškovou, farářkou
Olgou Plevovou, finanční zpravodajkou

Bankovní spojeni: 1880914349/0800
(dále jen ,,příjemce")
uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku

Dodatek Č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 30.4.2019 mezi výše
uvedenými smluvními stranami.

l.
Tímto dodatkem se mění výše poskytnuté dotace a účel, na který se dotace poskytuje.
Původní znění článku l. odst. 1 a 2 smlouvy o poskytnutí dotace se nahrazuje novým zněním
takto:
1.

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
50.000 KČ, slovy: padesáttisíc korun českých (dále jen ,,dotace") na kalendářní rok
2019.

l

Č. 12/2019

2.

Účelem poskytnutí dotace je zejména podpora veřejně prospěšných neziskových
činností příjemců působícIch na území města Kojetína a jeho místních částí které jsou
v zájmu a ve prospěch obyvatel města Kojetína.
Konkrétní účel, na který se dotace poskytuje, byl vymezen takto: částečné výdaje na
opravy - oprava kanalizační přípojky.
J].

1.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2.

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

3.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
právních předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

4.

Poskytovatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva Města Kojetína č. Z 112/08-19 ze dne 21.8.2019.

5.

Tento dodatek je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
1 vyhotovení.

V Kojetíně dne

v Kojetíně d,, 3'i-ď- ? oAQ

d3.

Za poskytovatele:

Ing. Leoš Ptáček
starosta

'

Za příjemce:

Mgr. Petra Hrušková
farářka

předsedkyně rady starších

Olga Plevová
finanční zpravodajka

)

NÄ"ĹĹÔŽENSKÁ OBEC
cirkve československé husitské
V KOJETÍNĚ ,

"\

|i(/sovc' 796, 752 01 KOJETIN
Ěg:,649 89 305
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