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Dodatek č. 1 
k Veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí dotace 

 
 
 

Poskytovatel: obec Kobylnice  
adresa: Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice 
tel/fax:  
IČO: 00488160 
DIČ:  CZ00488160 
bankovní spojení: Sberbank a.s. 
číslo účtu: 420307857/6800 
zastoupený: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou  
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Příjemce: M ěsto Šlapanice 
adresa: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
tel/fax: 533304342, 533304311 
IČO: 00282651 
DIČ: CZ00282651 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 23122641/0100 
zastoupený: Mgr. Michaelou Trn ěnou, starostkou  
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
(společně dále jen „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely dne 12.12.2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace 
z rozpočtu obce Kobylnice ev. č. 0409/2019 na spolufinancování projektu „Rozšíření kapacit ZŠ 
Šlapanice“. Projekt byl realizován v průběhu roku 2019 a 2020. Při jeho realizaci došlo k navýšení 
nákladů díla a současně byly městu Šlapanice na realizaci akce přiznány dotace od MF ČR. 
Smluvní strany se z těchto důvodů a v souladu s čl. V odst. 4) smlouvy dohodly na změně 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace formou tohoto dodatku. 
 

 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku je změna smlouvy, a to Článku č. II Výše poskytované podpory a změna 
Přílohy č. 1 Stanovení finanční spoluúčasti obcí. 
 
1. Článek II Výše poskytované podpory se celý m ění takto: 
 

Článek II. 
Výše poskytované podpory 

 
Dotace k účelu specifikovanému v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 7,60 % z celkových 
investi čních náklad ů projektu dle p řílohy č. 1 smlouvy, tj. 5 567 379,22 K č (slovy: p ět 
milion ů pět set šedesát sedm tisíc t ři sta sedmdesát dev ět korun českých dvacet dva 
haléřů) formou t ří plateb v následující výši a dob ě splatnosti:  
 

číslo platby splatnost částka v K č 
1 31.12.2019 2.208.383,00 
2 30.06.2020 2.242.999,00 
3 30.06.2021 1.115.997,22 
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2. Aktualizovaná P říloha č. 1 Stanovení finan ční spoluú časti obcí tvo ří přílohu tohoto 

dodatku. 
 
 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v tomto dodatku ke 
smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o 
soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle 
smlouvu správci registru smluv k uveřejnění. 
 

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:  
Tento Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z 12.12.2019 byla projednán 
a schválen na 14. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice konaném dne 6.5.2021. 
 
Tento Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z 12.12.2019 byl projednán 
a schválen na 13. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice konaném dne 14.04.2021. 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Stanovení finanční spoluúčasti obcí 
 
 
 
     V Kobylnicích dne:         Ve Šlapanicích dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………….. ………………………………………………. 
 poskytovatel příjemce 


