DODATEK Č. 2 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ
INVESTIČNÍ DOTACE
Obec Lukavice
sídlo:
lČ:
zastoupená:

Lukavice 47, 789 01
00302961
starostou In g. Vladimirem velickým

(dále jen: poskytovatel)
a

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
sídlo:
Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh
lČ:
48428311
zastoupen:
bankovní spojení:

předsedou RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D.,
a místopředsedou josefem šinclem
Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu:
telefon:
e-mail:

190 637 765/0300
583 468 262, 776 571617
tajemnice@regionzabrezsko.cz

(dále jen: příjemce)
uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Lukavice. (dále jen ,,smlouva"), a to v souladu
s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek I

l) Tímto dodatkem č. 2 se mění veřejnoprávní smlouva o poskytnuti investiční dotace
schválené usnesením zastupitelstva obce Lukavice ze dne 10. 12. 2020 pro Svazek obcí
Mikroregionu Zábřežsko, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, určené na pokryti
investičních výdajů spojených s realizací projektu ,,Zábřežsko třIdi" realizovaným
příjemcem v rámci 126. výzvy Operačního programu Životní prostředí. K dodatku dochází
z důvodu snÍženÍ množství pořizovaných kontejnerů pro obec Dlouhomilov z důvodu
vysokých pořizovacích cen velkoobjemových kontejnerů.

2) Dodatkem č. 2 se mění Článek l bod 5) smlouvy, který se nahrazuje následujIchn zněním:
lnvestični dotace může být použita pouze na spolufinancovánI pořizení 4 kusů
velkoobjemových kontejnerů.
Článek Il

l) Ostatní podmínky stanovené veřejnoprávní smlouvou o poskytnuti investiční dotace se
nemění.
2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3) příjemce bere na vědomi skutečnost, že dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí investiční dotace bude v souladu s § lOd zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpoČtů, ve znění pozdějších předpisů a při splnění podmínek
daných tímto zákonem zveřejněn poskytovatelem na úřední desce způsobem
umožňujÍcÍm dálkový přistup, a to nejméně po dobu 3 let ode dne jeho zveřejněni.
4) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotoveni.
5) Účastnici prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli, porozuměli jeho obsahu a s jeho obsahem
v celém rozsahu souhlasí, což stvrzují vlastnoručnImi podpisy.
6) Dodatek č. 2 byl schválen dne 15.12. 2021 na zasedání zastupitelstva obce Lukavice pod
číslem usneseni 3/17/2021.
7) Dodatek č. 2 byl schválen dne 9. 11. 2021 na 9. jednání Valné hromady Svazku obcí
Mikroregionu Zábřežsko pod číslem usnesení 21/11/09/02.
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