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Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 04428/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016
(dále jen „dodatek")
I.
SMLUVNÍ STRANY
1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:
J g n e m
K r k o š k o u
náměstkem hejtmana kraje

IC:
DIČ:
bankovní spojení:

±_

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen ,,poskytovateP%)

2. Svazek obcí mikroregionu Hiučínska
se sídlem:
Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
zastoupena:
Mgr. Pavlem Paschkem, předsedou svazku
IČ:
70951047
DIČ:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1849781349/0800
(dále jen „příjemce")
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, ev. č. 04428/2016/RRC (dále jen „smlouva").
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti svazku
o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Dolní Benešov - Kozmice" v rámci
programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016".

III.
ZMĚNA SMLOUVY
1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2018" nahrazuje textem
„nejpozději do 30. 6. 2019".
2. V článku V odst. 3 písm. h^ smlouvy se text „a to nejpozději do 30. 7. 2018" nahrazuje textem „a to
nejpozději do 30. 7. 2019".
3. V článku V odst. 3 písm. q) smlouvy se text před středníkem nahrazuje takto:
„zpracovat k 31. 12. 2016, 31. 12. 2017 a 31. 12. 2018 průběžné vyúčtování realizace projektu a
předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se uznatelným nákladům projektu a
týkajících se dotace, včetně dokladů o jejích úhradě poskytovateli nejpozději do 15.1. následujícího
kalendářního roku;".

4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1.2016
do 30. 6. 2019,".
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde
druhé smluvní straně.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/722 ze dne
14. 3. 2018.
O uzavření tohoto dodatku rozhodl sněm Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na svém jednání dne
19. 3. 2018 pod usnesením č. I/e).

V Ostravě dne:

23 ,04, 2018

za poskytovatele

na základě pověření
hejtmana kraje
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V Híučínědne:

20.I.io/^f

Mgr. Pavel Paschek
předseda svazku

