Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu obce Ohrazenice
(dále jen „Dodatek“)

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. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu obce Ohrazenice:
Článek I.
Předmět Dodatku
Předmětem Dodatku je navýšení dotačních prostředků z rozpočtu obce v souvislosti s výší víceprací
vzniklých při realizaci stavby rekonstrukce ČOV Turnov (zejm. výstavba nové vyhnívací nádrže).
Dodatek je sepisován na základě žádosti příjemce.
Článek III. Výše dotace a její uvolnění původní veřejnoprávní smlouvy se ruší a nově se nahrazuje
takto:

Článek II.
Výše dotace a její uvolnění
Celková výše investiční dotace z rozpočtu obce Ohrazenice činí Kč 1 100 000,— (slovy: jeden milión
jedno sto korun českých).
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Dotace je stanovena podle skutečných nákladů stavby s využitím pravidel VHS Turnov při
spolufinancování velkých investičních akcí.
První část dotačních prostředků ve výši 1 000 000,- Kč byla příjemci poskytnuta v roce 2021.
Druhá část investičních prostředků ve výši 100 000,- Kč bude příjemci poskytnuta k datu 31.10.2022.

Článek lI.
Závěrečná ustanovení Dodatku
1. Ostatní ujednání z původní Veřejnoprávní smlouva a Dodatku č.l k této smlouvě zůstávají
nadále v platnosti.
2. Veškeré změny a doplňky lze činit pouze formou dalších písemných, očíslovaných dodatků.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá
poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a že Dodatek plně vyjadřuje
jejich svobodnou a vážnou vůli.
6. Tento Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Ohrazenice usnesením číslo Usnesení č.
35/2022 ze dne 14. 9. 2022.

V Ohrazenicích dne 25.10.2022

Turnov dne 3. 10. 2022

Za příjemce:

Za poskytovatele:

……………………...................

……………………………………

František Novák
Starosta obce Ohrazenice

Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku
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