DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE
č. SO/2018/ /140

uzavřené mezi:
Obcí Ratíškovice
Zastoupenou:
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
(dále jen Obec)

Ing. Bc. Annou Hubáčkovou, starostkou obce
U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice
00285242
1443538349/0800 (Česká spořitelna)

a

Městem Hodonín
Se sídlem:
Zastoupenému:
IČ:
Bankovní spojení:
(dále jen příjemce)

Masarykovo nám 53/1, Hodonín
Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města
00284891
KB Hodonín, č.ú.: 19-424671/0100

uzavírají tento dodatek č. I k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z prostředků rozpočtu
Obce v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění. Dodatek smlouvy byl schválen
radou obce dne 11.6.2018 usnesením č. RO-2018/103/26. Dodatek smlouvy byl v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválen radou města Hodonína dne 24. 4.
2018, usnesením č. 6356.
I.

1.1
Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SO/2018/000048/140 o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Obce Ratíškovice uzavřené dne 17.4.2018, který upravuje článek I. Předmět a účel smlouvy, a to
tak, že odst. 1 článku I se upravuje z původního znění:

1. Na základě této smlouvy poskytne Obec ze svého účtu č. příjemci dotaci ve výši 324.455,-- Kč (slovy:
třistadvacetčtyřitisícčtyřistapadesátpětkorunčeských) za účelem spolufinancování sociálních služeb
poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2018 (služby dle §
37 až 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů). Výčet
konkrétních služeb je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Obec poskytne finanční dotaci do 15 dnů od podpisu této Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Obce oběma stranami.
3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít k dohodnutému účelu a za podmínek stanovených
platnými právními předpisy a touto Smlouvou.

a nahrazuje se následujícím zněním:

Na základě této smlouvy poskytne Obec ze svého účtu č. příjemci dotaci ve výši 364.848,-- Kč (slovy:
třistašedesátčtyřitisícosmsetčtyřicetosmkorunčeských) za účelem spolufinancování sociálních služeb
poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2018 (služby dle §
37 až 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů). Výčet konkrétních
služeb je přílohou č. 1 této smlouvy.
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Dále se nově doplňuje odst. 2 do čl. I Předmět a účel smlouvy:

3. Obec poskytne rozdíl oproti původní částce ve výši 40.393,- Kč do 15 dnů od podpisu tohoto
dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce oběma stranami.

Čl. II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž 1 obdrží Obec a 3 Město
Hodonín.
3. Tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb. v platném znění.
4. Účastníci tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že si text důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že
tento dodatek smlouvy byl uzavřen podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž platí datum
pozdějšího podpisu smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra.
V Ratíškovicích 20.6.2018

……………………………………..
Ing. Bc. Anna Hubáčková
Obec Ratíškovice

V Hodoníně dne ……………………..

………………………………………
Mgr. Milan Lúčka
Město Hodonín
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