Dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
uzavřené dne 29,6.2021
mezi smluvními stranami:
Dobrovolný svazek obci ŠIapanicko
se sídlem Opuštěná 9/2, 602 00 Brno
zastoupený předsedou Ing. Michalem Klaškou
IČO: 04379322
bankovní spojeni: Flo banka a.s., číslo účtu: 2800890821/2010

jako poskytovatel na straně jedné
a

Tady to mám rád, z.s., spolek
Mokrá 313, 664 04 Mokrá-Horákov
zastoupený předsedkyní MgA. Kateřinou Boukalovou
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. L 11760
IČO: 27032582
bankovní spojení: Flo banka, a.s., číslo účtu: 2700252726/2010

jako příjemce na straně druhé

Úvodní ustanovení
1. výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29.6.2021 mezi sebou Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí návratné finanční výpomoci, jejímž předmětem je poskytnutí návratné finanční
výpomoci příjemci ve výši 1.516.913 KČ, za účelem zaplacení části kupní ceny na pořízeni
nemovitosti, 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 MokráHorákov, k. ú. Mokrá u Brna, v nichž bude příjemcem v rámci projektu Nový domov vybudována a následně provozována registrovaná ceĹoročnÍ pobytová sociálni 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 na změně Smlouvy a uzavřeni tohoto dodatku.
ll.
Předmět dodatku
1. Tímto dodatkem č. 1 se Smlouva v ČI. ||. Povinnosti příjemce mění takto:
za odst. 9. se vkládá nový odstavec 10., který zní:
10. Závazek příjemce nezatížit nemovitost, na jejíž pořízenÍ mu byla poskytnuta návratná
finanční výpomoc zástavním právem, se nevztahuje na zástavní právo zřízené na
základě Zástavní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, jako zástavním věřitelem a
příjemcem, jako zástavcem, k zajištěni 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 (dále jen ,,finanční výpomoc) ve výši 10 439 000 KČ (slovy: deset milionů čtyři
sta třicet devět tisíc korun českých).

2. Ostatní ujednáni ve Smlouvě zůstávají beze změn.
Ill.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v tomto dodatku včetně
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Poskytovatel zašle smlouvu správci registru smluv
k uveřejněni.
3. V souladu s ust. § lOd, odst. 2. zákona č. 250/2000Sb., poskytovatel zveřejní tento dodatek
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 29.6.2021 na
úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů od
uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků bude zveřejněna po dobu tří let
ode dne zveřejněni.
4. Uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnuti návratné finanční výpomoci ze
dne 29.6.2021 schválila valná hromada Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko dne
21.12.2021.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu, že smlouva byla
sepsána 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.

V Brně dne 21.12.2021

V Brně dne 21.12.2021

za poskytovatele

za příjemce
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Mgr. Michal Klaška
předseda
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MgA. Kateřina Boukalová
předseda

