i

DoDATEK č . 1 K vEŘEJNopRÁvNí stvl1_ouvĚ o
ruÁvnnrruÉ rlrunruč ruí vÝponnocl

illllillllillllil1lllilllllllilllilllillllilllillllillllillllilllil

ňELOPaoB59xV
č ?,/! 4/{6,/2y7
/

posryrruurí

uzavřený v souladu s § 159 a nás|. zákona č .5OO{ZOO4 Sb., správní řád, ve znění pozdějš í ch právní ch
předpisŮ, a se zákonem č .25O/2O00 Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní chrozpoč tů , ve znění pozdějš í ch

právní ch předpisů

Město Loš tice
Sí dlo: nám. Mí ru66/L,789 83 Loš tice
Zastoupené : Bc. Š árkouHavelkovou Seifertovou, starostkou města
lč : 00302945
DlČ : CZ00302945
Bankovní spojení : Č eská spořitelna, a.s.

Č í sloú č tu:1905685379/0800
(dá le jen,,poskytovatel")
a

Loš tická Iesní , s.r.o.
Sí dlo: nám. Mí ru66lI,789 83 Loš tice
Zastoupená: Bohumilem Tillem, jednatelem společ nosti
lč : 26831783
DlČ : C72683I783
Bankovní spojení : Č eská spořitelna, a.s.
Č í sloú č tu:1908500309/0800
(dále jen ,,pří jemce")
v tomto znění :

uzaví rají ní ž euvedené ho dne, měsí ce a roku
tento dodatek č . 1_ ke smlouvě o poskytnutí návratné finanč ní výpomoci z rozpoč tu města Loš tice:

Č Iánet l.
ú vodní ustanovení

1,.
2.

Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2019 smlouvu o poskytnutí návratné finanč ní výpomoci z rozpoč tu
města Loš tice, na základě, které se poskytovatel zavazuje poskytnout pří jemci návratnou finanč ní
výpomoc ve výš i 4.000.000,- Kč (slovy: č tyřimiliony korunč eských).
Smluvní strany se dohodly na následují cí m dodatku č . 1 ke smlouvě o návratné finanč ní výpomoci.

Č lánek ll.
předmět dodatku

1,.
2.

Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s č lánkem lX, odst. 3, Smlouvy.

Dodatkem ke Smlouvě se mění č lánek lll. Navrácení poskytnutých finanč ní ch prostředků a finanč ní
vypořádání odst. 1 Smlouvy takto:
Pří jemce je povinen nejpozději do 30. g. 2}tg vrátit poskytovateli zpět poskytnutou návratnou
finanč ní výpomoc ve uýš i 4 mil. Kč , a to maximálně ve dvou splátkách. Uvedená finanč ní č ástka bude
vrácena zpět na ú č etposkytovatele, který je uveden v záhlaví té to smlouvy.

Dodatkem ke Smlouvě se mění ólánek lll. Navrácení poskytnutých finančníchprostředků a finanční
vypořádáníodst. 2 Smlouvy takto.
Příjemce je současně povinen nejpozději do 31. 10. 2019 zpracovat finančnívypořádání poskytnuté
návratné finančnívýpomoci (dále jen ,,vyúčtováníposkytnuté návratné finančnívýpomoci"),

Óánek l!l.
závérečnáustanovení
1.

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek ke smlouvě o dílo byl projednán a schválen usnesením zastupitelstva města

dne 26. 6"2019.
2

Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, znichžjedno obdržípříjemce návratné finanční
výpomoci a dvě poskytovatel,

4.

Účastníci prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o návratné finančnívýpomoci přečetli, porozuměli
jeho obsahu a s jeho obsahem v celém rozsahu souhlasí, což stvrzují vlastnoručnímipodpisy.
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Příjemce dotace
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