MUBO/4081/2021

Dodatek č. l k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční

výpomoci číslo 010/EKO/F/2020
Poskytovatel:
Město Bochov

Zastoupené starostou Miroslavem Egertem
se sídlem nám. Mim l, 364 71 Bochov

1C 00254444
bankovní spojení: 2221341/0100
(dále jen jako "poskytovatel")
Příjemce:
jméno a příjmení: Vladimír Broft
datum narození:

364 71 Bochov

adresa bydliště:
bankovní spojem (č. u
S-W(?<»-<:

(dále jen jako "příjemce")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. l k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí návratné finanční výpomoci číslo 010/EKO/F/2020 (dále jen smlouva).

I.

Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2020 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci č. 010/EKO/F/2020 dle §10 a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.)
a dle §159 a naši. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem smlouvy byl závazek poskytovatele poskytnout příjemci dle sjednaných podmínek
účelově určenou návratnou finanční výpomoc (NFV) a závazek příjemce tuto NFV přijmout a
užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně tennínu vyčerpám finančních prostředků na realizaci
výměny kotle, a to nejpozději do 30.9.2022.

l

III.
Ostatní ustanovení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.

010/EKO/F/2020 ze dne 26.5.2020 zůstávají beze změny.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a svým podpisem ztvrzují,
že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
Dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města Bochov dne 15.12.2021 usnesením č.
UZM/5/101/2021.
Příjemce uděluje poskytovateli souhlas ke zpracováním svých osobních údajů za účelem
realizace účelu tohoto dodatku, a to na dobu 10 let od nabytí účinnosti této smlouvy. Příjemce
prohlašuje, že byl poučen o svých právech ve smyslu příslušných právních předpisů.
Příjemce souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registm smluv), ve znění pozdějších předpisů, pokud
zveřejnění této smlouvy tento zákon ukládá, a v takovém případě jej provede poskytovatel.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu pozdější smluvní strany, pokud
účinnosti nenabyde dnem zveřejnění celého textu této smlouvy v registru smluv (pokud
zveřejnění této smlouvy tento zákon ukládá).

VBochovědne:21.12.2021

Za poskytovatele:
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Za příjemce:
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ÍViESTO BOCHOV
Nám. Míru l
364 71 Bochov

Tel.: 353 670 121,353 670123
1C; 002 54 444
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