Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ze dne 3.7.2017
uzavřené ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a § 10a
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů

mezi těmito smluvními stranami:
1. Poskytovatel návratné finanční výpomoci:
Obec: Lipí
Sídlo: Lipí 28, PSČ 373 84 Dubné
IČ: 00245160
zastoupená: Stanislavem Kyselou, starostou obce
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemce návratné finanční výpomoci:
Dobrovolný svazek obcí
Blanský les – podhůří
se sídlem Husova 212, Včelná, PSČ 373 82
IČ: 70819963
zastoupený předsedou p. Františkem Ohrazdou
číslo účtu 165353154/0300 vedený u ČSOB a.s. České Budějovice
(dále jen „příjemce“)
I.
Úvodní ustanovení
1. Poskytovatel a příjemce spolu dne 3.7.2017 uzavřeli Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci (dále jen „smlouva”), na základě které byla příjemci poskytnuta finanční výpomoc ve
výši 190 000,- Kč na pořízení kompostérů pro 6 členských obcí svazku.
2. Poskytovatel a příjemce se dohodli na změnách smlouvy uvedených v čl. II tohoto dodatku.

II.
Změna smlouvy
1. Čl. IV smlouvy se mění a nově zní následovně:
IV.
Časové užití návratné finanční výpomoci
Návratná finanční výpomoc může být využita od data poskytnutí a nejpozději do 31.12.2017.

2. Čl. VI smlouvy se mění a nově zní následovně:
VI.
Splatnost návratné finanční výpomoci
Příjemce návratné finanční výpomoci se zavazuje vrátit zapůjčené finanční prostředky ve výši
uvedené v čl. V nejpozději do 31.12.2018 na účet poskytovatele č. 4727231/0100.
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III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom výtisku.
3. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními tohoto dodatku a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tento dodatek po jeho přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsán.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Lipí, usnesením č 58/2017, bod 3. ze dne 18.
12. 2017

V Lipí dne 18. 12. 2017

.....................…………………
Stanislav Kysela –starosta obce
za poskytovatele
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Ve Včelné dne ………………

....................................................
František Ohrazda, předseda DSO
za příjemce

