Dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
uzavřené dne 3.6.2021
mezi smluvními stranami

Obec Ostopovice
se sídlem U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice
zastoupená: MgA. Janem Symonem, starostou obce
IČO: 00282294
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9224641/0100
jako poskytovatel na straně jedné
a
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
se sídlem Opuštěná 9/2, 602 00 Brno
zastoupený předsedou Ing. Michalem Klaškou
IČO: 04379322
bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2800890821/2010
jako příjemce na straně druhé

I.
Úvodní ustanovení
1.Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 3.6.2021 mezi sebou Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí návratné finanční výpomoci, jejímž předmětem je poskytnutí návratné finanční
výpomoci příjemci ve výši 102.894 Kč, za účelem zajištění finančních prostředků, které ve
formě návratné finanční výpomoci budou prostřednictvím příjemce poskytnuty spolku Tady
to mám rád, z.s., Mokrá 313, 664 04 Mokrá-Horákov, IČO: 27032582, na zaplacení části
kupní ceny na pořízení nemovitostí, a to pozemku p. č. 839/3, jehož součástí je stavba
č. pop. 227, pozemku p. č. 840/3, pozemku p. č. 841/2, pozemku p. č. 842/4 a pozemku
p. č. 839/1, v obci Mokrá-Horákov, k. ú. Mokrá u Brna, v nichž bude spolkem v rámci
projektu Nový domov vybudována a následně provozována registrovaná celoroční
pobytová sociální služba komunitního charakteru pro osoby s poruchou autistického
spektra (dále jen Smlouva). Služba bude registrována a poskytována v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálně platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a uzavření tohoto dodatku.

II.
Předmět dodatku
1. Tímto dodatkem č. 1 se Smlouva v čl. II. Povinnosti příjemce mění takto:
Odstavec 10. se doplňuje textem:
Závazek nezatížit zástavním právem nemovitost, na jejíž pořízení byla poskytnuta návratná
finanční výpomoc, se nevztahuje na zástavní právo zřízené na základě Zástavní smlouvy
uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, jako zástavním věřitelem a spolkem Tady to
mám rád z.s, jako zástavcem, k zajištění pohledávek zástavního věřitele za zástavcem ze

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu kofinancování projektů,
uzavřené mezi zástavním věřitelem jako poskytovatelem a zástavcem jako příjemcem,
jejímž předmětem je závazek zástavního věřitele poskytnout zástavci návratnou finanční
výpomoc ve výši 10 439 000 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta třicet devět tisíc korun
českých).
2. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních, obě mají platnost originálu a každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Uzavření tohoto dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ze dne 3.6.2021 schválila valná hromada Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko dne
21.12.2021.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke Smlouvě přečetly, rozumí jeho obsahu, že
dodatek 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.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne
3.6.2021 byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Ostopovice dne
16.12.2021.
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