Číslo sml. D8/2020 – Dodatek č. 2

DODATEK č. 2 k
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště na rok 2022
I.
Smluvní strany
Obec Řepiště
Sídlo:
Mírová 178, 739 31 Řepiště
Zastoupena:
Rostislavem Kožušníkem, starostou obce
IČ:
00577031
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Frýdek-Místek
Číslo účtu:
1682051319/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Moravskoslezská Sinfonietta, z.s.
se sídlem:
Vinohradská 289, 739 32 Řepiště
zastoupena:
Mgr. art. Janem Soukupem, DiS., jednatelem spolku
IČ:
22898093
Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., Ostrava
číslo účtu:
2500125052/2010
(dále jen „příjemce“)

Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Řepiště č. D8/2020, ve výši 62.000,- Kč, kterým byl ve smlouvě
změněn článek V. Závazky smluvních stran, a to tak, že bylo použití dotace prodlouženo do
31.12.2021 a předložení vyúčtování dotace do 15.01.2022.
Smluvní strany se dohodly na podkladě žádosti příjemce ze dne 06.12.2021 a usnesením
zastupitelstva č. 18/708 na 18. zasedání zastupitelstva obce Řepiště ze dne 23.02.2022, uzavřít
tento Dodatek č. 2, kterým se mění články:
-

IV. Účel a výše dotace

-

V. Závazky smluvních stran odst. 2., písm. e), f) a j)

a to následovně:

Michaela Kusáková
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Signer:
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IV.
Účel a výše dotace
1. Poskytovatel dle Veřejnoprávní smlouvy č. D8/2020 poskytl příjemci neinvestiční
dotaci ve výši 62.000,- Kč (slovy: Šedesátdvatisíc korun českých), z rozpočtu
poskytovatele. Na základě žádosti příjemce ze dne 06.12.2021 se mění účel dotace na
jiný účel uvedený v žádostech a sice:
- 30.000,- Kč - koncert Viléma Veverky
- 23.000,- Kč - činnost orchestru v roce 2022
9.000,- Kč - vratka dotace.
Vratka bude příjemcem vrácena na účet obce nejpozději do 31.3.2022.

V.
Závazky smluvních stran
1. Příjemce se zavazuje:
e) použít poskytnutou dotaci ke stanovenému účelu nejpozději do 31.12.2022,
f) zpracovat k 31.12.2022 závěrečné vyúčtování a předložit je spolu s kopiemi
účetních dokladů, ze kterých bude patrno naplnění účelu dotace, poskytovateli
nejpozději do 15.01.2023. Závěrečné vyúčtování musí obsahovat stručný slovní
popis využití dotace ke stanovenému účelu a popis přínosu dotace pro příjemce.
j) poskytnout v průběhu roku 2019 minimálně jednu zprávu o činnosti příjemce pro
web obce a do Zpravodaje obce,

Ostatní ustanovení původní smlouvy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají
v platnosti.
V Řepištích dne 15.03.2022

Mgr.art. Jan Soukup, DiS., v.r.
jednatel spolku

Rostislav Kožušník, v.r.
starosta

Vyvěšeno dne: 04.04.2022
Sejmuto dne:
Evidenční číslo písemnosti: 20/2022
Michaela Kusáková, referentka
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