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OUO-0633/2020

DODATEK Č.1

K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ

O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
Z ROZPOČTU OBCE OMLENICE
OUO-0420/2018
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů a
§ 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
Sm|uvnÍstrany:

Obec Omlenice
sídlo: Omlenička Cp. 44, Omlenice, 382 41 Kaplice
lČ: 00246034
DIČ: CZ00246034
zastoupená starostou obce panem Karlem Holubem
bankovní spojeni: 232314332/0300
(dále také jen ,,poskytovatel")
a

Lesní družstvo obcí Přídoh
sídlo: PřIddIčp. 118, 38101 český Krumlov
lČ: 28084829
DIČ: CZ28084829
zastoupené ředitelem Ing. Be. Jiřím Čtvrtníkem
bankovní spojeni: 221365740/0300
zapsaný u krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl Dr, vložka 810
(dále také jen ,,příjemce")

Preambule
Zastupitelstvo obce Omlenice rozhodlo svým usnesením č. 03/11/20 ze dne 12. 11. 2020 podle § 85
písm. C) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a
na základě žádosti příjemce ze dne 27. 10. 2020, o odložení vrácení částky do 31. 12. 2025
za podmínek uvedených v tomto dodatku.
I.
Financováni projektu/akce

Příjemce je povinen vrátit celou výši, tj. 600 000,- KČ (slovy šestsettisíckorunčeských) poskytnuté
návratné finanční výpomoci (dále také jen ,,NFV") na účet poskytovatele uvedený v záhlaví tohoto
dodatku č. 1 do 31. 12. 2025 s možnosti měsIčnIho spláceni ve výši 10 000,- KČ (slovy
desettisickorunčeských) měsíčně.
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Il.
Závěrečná ustanovení

1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti návratné
finanční výpomoci z rozpočtu obce Omlenice č. OUO-0420/2018 a tohoto dodatku č. 1 stanovuje:
starosta Obce Omlenice, místostarosta Obce Omlenice. jako kontaktní místo příjemce se pro účely
této smlouvy stanovuje: za Lesní družstvo obcí Př/doll, ředitel Ing. Be. jiří Čtvrtník,
tel.: 725 533 688, e-mail ctvrtnlk@ldopridoli.cz.
2. Příjemce výslovně souhlasí s případným uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Údaje mohou být
veřejně přístupné a mohou obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselném
označení, textu a datum jeho podpisu. Dále příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto
dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a souhlasís jejich zveřejněním.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
4. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každé jedno
vyhotovení obdrží poskytovatel, příjemce a ostatní členové družstva.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Ostatní záležitosti a podmínky smlouvy zůstávají nezměněny a v platnosti.

V Omleničce dne 24. 11. 2020
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za poskytovatele
Karel Holub
— starosta obce//'
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za příjemce
l g. Bc.jiří Čtvrtník- ředitel

