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Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hasičskému
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města mezi statutárním městem Karviná a
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561, se sídlem Výškovická 40, 700 30
Ostrava-Zábřeh, který řeší prodloužení termínu čerpání dotace na stanovený účel a termín pro předložení
vyúčtování čerpání dotace o jeden rok, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1

Příloha

Název
ZM-8-OR-změna termínu čerpání dotace
HZS-DZ.pdf
ZM-8-OR-návrh dodatku smlouvy s HZS-1U.pdf
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Komentář
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Ing. Lukáš Raszyk
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Důvodová zpráva
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hasičskému
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČ: 708 84 561, se sídlem Výškovická 40, 700 30
Ostrava-Zábřeh (dále jen HZS), zastoupený ředitelem Územního odboru Karviná plk. Ing. Ivo Pietrem,
požádal o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
č. MMK/SML/118/2015 (dále jen Smlouva).
Ve své žádosti HZS uvádí, že žádají o uzavření dodatku ke Smlouvě, ve kterém bude provedena
změna termínu využití dotace na stanovený účel a dále žádají taktéž o změnu termínu pro vyúčtování
této dotace o jeden rok, a to z důvodu komplikovaného jednání s dodavatelem investiční akce.
Smlouva o poskytnutí investiční dotace byla s HZS uzavřena dne 19.5.2015, dle usnesení ZM č. 118
ze dne 30.4.2015, ve výši 500.000,- Kč na úhradu výdajů spojených s pořízením účelové investiční
akce: realizace I. etapy cvičiště na hasičské stanici v Karviné, např. na pořízení projektové
dokumentace a jiné výdaje s investiční akcí spojené.

Oddělení právní a kontrolní OO MMK navrhuje k výše uvedené smlouvě uzavřít Dodatek č. 1, v němž
bude změněn nejen termín čerpání dotace na stanovený účel, a to do 19.12.2016, ale i termín pro
předložení vyúčtování této dotace o 1 rok, tj. do 31.01.2017.
Rada města Karviné dne 4.11.2015 doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout o schválení
návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která řeší posunutí dvou
termínu, a to termínu využití dotace na stanovený účel a termínu pro vyúčtování této dotace o jeden
rok, a to z důvodu komplikovaného jednání s dodavatelem investiční akce.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

D O D A T E K č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. MMK/SML/114/2015
(dále jen Smlouva)

I.
SMLUVNÍ STRANY
statutární město Karviná
primátorem města panem Tomášem Hanzlem
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
00297534
CZ00297534
27-1721542349/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka KarvináFryštát
(dále jen „poskytovatel“)
Poskytovatel:
Zastoupen:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:

a
Příjemce:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zastoupen:
plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem
Sídlo:
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ:
70884561
DIČ:
není plátce DPH
Číslo účtu:
19-1933881/0710 vedený u České národní banky, pobočka Ostrava
(dále jen “příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Poskytovatel dotace posoudil žádost příjemce o změnu termínu čerpání dotace a změnu
termínu pro předložení vyúčtování dle ustanovení čl. V Smlouvy na základě žádosti příjemce.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu čerpání dotace na účel stanovený
ve smlouvě a změna termínu pro předložení vyúčtování této dotace o 1 rok.
2. Termín pro čerpání dotace na účel stanovený v čl. IV dle čl. V., bodu 2 Smlouvy je nově
stanoven do 19.12.2016 a termín pro předložení vyúčtování této dotace dle č. V., bodu 4,
písm. e) Smlouvy, je nově stanoven do 31.01.2017.
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IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum podpisu pozdějšího.
3. Právní vztahy tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tímto dodatkem nedotčené ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo uzavřít tento dodatek na své schůzi konané dne
………..
usnesením č. ………… .

Za poskytovatele

Za příjemce

V Karviné ……………………

V Ostravě ……………………

………………………………
Tomáš Hanzel
primátor města Karviné
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………………………………
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel
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