Dodatek Č.1
Verejnosprávni smlouva o poskytnuti návratné finanční výpomoci

z rozpočtu obce Mirkovice
číslo: 1092018

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších
předpisů a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Poskytovatelem:

Obec Mirkovice
se sídlem Mirkovice 19, 382 32 Mirkovice
zastoupená starostou obce Romanem Fučíkem
IČO 00246093
bankovní spojení: 6527241/0100
dále jen ,,poskytovatel"
a

příjemcem:

Lesní družstvo obcí Přidoh
se sídlem: Přidoh 118, 381 01 český Krumlov
zastoupená ředitelem Ing. Be. jiřím Čtvrtníkem
IČO 28084829
bankovní spojeni: 221365740/0300
zapsaný u KS v českých Budějovicích, oddíl Dr., vložka 810
dále jen ,,příjemce"

I.

l) Podle článku ,,l" předmětné VPS, odst. 1.1 poskytl Poskytovatel příjemci návratnou finanční
výpomoc ve výši 600000 kč.
2) Podle článku ,,ll" předmětné VPS, odst. 2.2 je poskytovatel povinen vrátit poskytnuté
finanční prostředky NFV do 31.12.2020.
3) Zastupitelstvo obce Mirkovice rozhodlo svým usnesením č. 18/9 ze dne 21.12.2020 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 ( dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů") a na základě žádosti
příjemce ze dne 27.10.2020 o odložení vráceni částky NFV do 31.12.2025 za podmínek
uvedených v tomto dodatku.
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4) Předmětná VPS se měnItakto:čl. ll odst. 2.2 se ruší a nahrazuje novým textem ,,2.2 příjemce
je povinen vrátit celou výši poskytnuté NFV na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této
smlouvy do 31.12.2025."

ll.
Způsob splacení

l) Článek ll předmětné VPS se doplňuje novým ustanovením takto:
2.7 příjemce může při vrácení částky NFV využit měsičnÍho splácení dluhu, kdy měsIčnI splátka
musí činit nejméně 10.000 KČ (deset tisíc korun českých).
2.8 Na základě písemného oznámení doručeného poskytovateli je příjemce oprávněn
předčasnou (mimořádnou) splátkou splatit celou dlužnou částku NFV případně její část před
lhůtou splatnosti uvedenou v této smlouvě. Mimořádné splátky je možné provádět i
opakovaně. Předčasné splaceni dlužné částky NFV není zpoplatněno. "

VI.
Závěrečná ustanoveni

6.1. jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely smlouvy a dodatku Č.1 stanovuje starosta
obce Mirkovice, místostarosta obce Mirkovice. jako kontaktní místo příjemce se pro účely této
smlouvy stanovuje: Za Lesní družstvo obci Přldoh', ředitel Ing. Be. jiří Čtvrtník, tel.:
+420 725 533 688, e-mail ctvrtnik@/doprido/i.cz
6.4. Tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
6.5. Tento dodatek Č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6.6. Ostatní náležitosti a podmínky smlouvy zůstávají nezměněny a v platnosti.
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