Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu obce Ohrazenice
(dále jen dodatek ke smlouvě)
Smluvní strany:
Obec Ohrazenice, zastoupená Františkem Novákem – starostou obce
Ohrazenice č.p.81, 511 01 Turnov
IČO 00275956
Číslo účtu: 1517992/0300
dále jen "poskytovatel" na straně jedné
a
Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 49295934
číslo účtu 3710462/0800
dále jen "příjemce " na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů tento
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu obce Ohrazenice:

Preambule
Tímto dodatkem ke smlouvě se v souvislosti s předloženým finančním vyúčtováním stavby
„Ohrazenice – rozšíření vodovodu a kanalizace nad požární nádrží“ na základě vyúčtování
skutečných prací a dodávek vzniklých při provádění díla navyšuje celková částka dotačních
prostředků poskytnutých obcí Ohrazenice o 55 024,- Kč.
Článek II. Výše dotace a její uvolnění se nahrazuje:
Článek II.
Výše dotace a její uvolnění
Celková výše investiční dotace z rozpočtu obce Ohrazenice činí Kč 573 975,-- (slovy: pět set
sedmdesát tři tisíce devět set sedmdesát pět korun českých)
Investiční dotace dle původní veřejnoprávní smlouvy ve výši 518 951,- Kč byla obcí poskytnuta
v řádném termínu.
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Doplatek investiční dotace dle tohoto dodatku ke smlouvě ve výši 55 024,- Kč bude obcí poskytnut
v termínu do 31.12.2020.
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě byl veden v evidenci smluv,
která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si
ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s jeho obsahem seznámily a že plně vyjadřuje jejich
svobodnou a vážnou vůli.
5. Tento dodatek ke smlouvě byl schválen zastupitelstvem obce Ohrazenice usnesením číslo
69/2020 pod bodem 7 dne 16.12.2020.

V Ohrazenicích dne .....................

Turnov dne ............................

Za poskytovatele:

Za příjemce:

........................................................
František Novák
starosta obce Ohrazenice

...........................................................
Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku
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