Dodatek č. 1
smlouvy o poskytnutí dotace
(uzavřený dle $ 159 a násl' zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, ve znění pozdějŠíchpředpisů,
a se zákonem ć,.250ĺ2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
právních předpisů)

obec Krčmaň

Poskytovatelem dotace:

se sídlem: Kokorská 163,779 00 Krčmaň
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Jančo, starostou
lC: 00575640
bankovnĺ spojení: KB olomouc a.s., č. učtu'.21626811/0100
(dále jen,,poskytovatel")

a

Příjemcem dotace:

Pekárna Racek, s. r. o.
se sídlem: gen. Štefánika 185/38, 750 02 Přerov l-Město
tl 62582178
zastoupený: Václavem Vránou, jednatelem
bankovní spojení: KB olomouc a. s., č. (lćÍu' 27-1617830287/0100
zapsaný u KS v ostravě oddíl C, vloŽka 24371
(dále jen ,,příjemce")

Předmět dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace

Předmětem dodatku č. 1 na základě vzájemné dohody poskytovatele a příjemce jsou následujícĺ body:
t.

Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel poskytne přĺjemci neinvestičnídotaci (dále jen dotaci) z rozpočtu obce ve výši
200.000'- Kč (slovy: dvěstětisíc korun Öeských) za účelempodpory provozu prodejny s potravinami
(dále jen prodejna) v Krčmani, kterou příjemce provozuje na základě nájemní smlouvy uzavřené
s poskytovatelem.

1.2 Účelem poskytnutí dotace je úhľadavýdajů nezbytných pro provoz prodejny - internetového
připojení pro zajištění fungování EET, dofinancování zträt na mzdy a dalšívýdaje souvisejícĺ
s provozem prodejny v roce 20'19.

1.3 Dotace bude poskytnuta

v jedné splátce převodem na bankovní účetpříjemce uvedený

vzáhlaví
Za den poskytnutí dotace se pro
tyto účelypovaŽuje den odepsání finančnÍchprostředků z účtuposkytovatele ve prospěch účtu
příjemce. Podmĺnkou pro poskytnutí dotace je skutečnost, Že příjemce nemá ke dni poskytnutĺ
dotace Žádné neuhrazené závazky vůčiposkytovateli' V případě, Že příjemce má neuhrazené
této smlouvy. Dotace bude poskytnuta nejpozději do 14. 1. 2020.

závazky vůčiposkytovateli ke dnĺ poskytnutí dotace, bude poskytnutí dotace pozastaveno do doby,
neŽ tyto závazky budou uhrazeny.
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It.

Podmínky udělení peněŽitých prostředků

2.3 PřÍjemcejepovinenpouŽítposkytnutoudotaci

nejpozději do'14. 1.2020 avyúčtovatjinejpozději

do 'ĺ5. 1. 2020.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 'l
Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti a Účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

Smluvní strany prohlašují,Že souhlasĺ s případným zveřejněnĺm textu tohoto dodatku č. 1 v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek

je

vyhotoven

Ve třech

a příjemce jedno vyhotovenĺ.

stejnopisech, z nichŽ poskytovatel obdrŽí dvě vyhotovení

V Krčmanidne 3.9.2019

V Krčmani dne 3. 9' 2019

4:>/y'

Mgr. Zdeněk Jan

Václav

starosta
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