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DODATEK č. 1
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Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06093/2018/SOC
ze dne 2. 7. 2018
(dále jen „dodatek")

Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:
prof. ing. Ivo Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje
IC:
70890692
DIČ:
CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 2106597481/2700
(dále jen „poskytovatel")
a
2. Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
se sídlem:
Klimkovická 55, 708 56 Ostrava - Poruba
zastoupen:
Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA, starostou městského obvodu
IČO:
00845451
DIČ:
CZ00845451
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 94-1213761/0710
(dále jen „příjemce")
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, ev. č. 06093/2018/SOC (dáiejen „smlouva").
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti Statutárního města
Ostravy, městského obvodu Poruba o prodloužení doby realizace projektu „Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU".

III.
Změna smlouvy
1.

V článku V. odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2018" nahrazuie textem
„nejpozději do 30. 6. 2019".

2.

Do článku V. odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. q) v tomto znění:
předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2018
nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za
předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo
podáním na podatelně krajského úřadu".

3. Do článku V. odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. h) v tomto znění:
předložit poskytovateli průběžné vyúčtování dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy, které
obsahuje popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového určení, spolu
s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se
dotace a dokladů o jejich úhradě. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen
předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného
vyúčtování.
4.

V článku V. odst. 3 smlouvy se stávající písm. g) až p) nově označují jako písm. i) až r).

5.

V článku V. odst. 3 nově označeného písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 25. 1. 2019"
nahrazuje textem „nejpozději do 31. 7. 2019".

6.

V článku V odst. 3 nově označeném písm. j) smlouvy se text „dle písm. g)" nahrazuje textem
„dle písm. i)".

7.

Článek V. odst. 4 se nahrazuje tímto novým zněním:
Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. g), h), i), j), m), p), q) a r) je považováno za
porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato
porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem:
a) Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. g) nebo písm. i) po stanovené lhůtě:
do 7 kalendářních dnů

5 % poskytnuté dotace,

od 8 do 30 kalendářních dnů

10 % poskytnuté dotace,

od 31 do 50 kalendářních dnů
20 % poskytnuté dotace,
b) Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. h) nebo písm. j) spočívající ve formálních
nedostatcích vyúčtování
10 % poskytnuté dotace,
c) Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. m)
5 % poskytnuté dotace,
d) Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. p)
2 % poskytnuté dotace,
e) Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. q)
10 % poskytnuté dotace,
f) Porušení každé podmínky, na niž se odkazuje v odst. 3 písm. r) 5 % poskytnuté dotace.
S. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace
projektu, tj. v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018" nahrazuje textem „vznikl a byl příjemcem
uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2018 do 30. 06. 2019.

IV.
Závěrečná ustanovení
1.

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva příjemce.

3.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu
dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon 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 (dále jen „zákon o registru smluv") jinak. V
takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v
registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem
Moravskoslezský kraj.
6. V případě, kdy nebude tento dodatek uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na
vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s
platnými právními předpisy.
7. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
8.

Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený
usnesením č. ..fP./ftS.^..... ze dne 13. 12. 2018.

9.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba souhlas rady
městského obvodu Poruba usnesením č. 72/RMObl822/2 ze dne 7. 12. 2018.

V Ostravě

dne

H.12. 2018

V Ostravě - Poru^dj?^Jj

JJÍ8

mostský obvod Poruba
/OH bf> Ostrava-Porul

CZ00845 451

TRAVA!!!

/prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje
Po dobu nepřítomností zastoupen
Ing, 02:22.
nírnšsiksm rieitn
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za poskytovatele
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
starosta městského obvodu

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.,
místostarostkou městského obvodu Poruba

gr

fj

6

'V-

|W*4** '• --19"

