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Dodatek č. 1 
ke SMLOUVě Č.6/2020
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí


SMLUVNÍ STRANY
	Obec Slezské Rudoltice
kontaktní adresa:	Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice
IČO:	00296333
zastoupená:	Ing. Mojmírem Pargačem, starostou obce
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	1848175339/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
	
adresa bydliště:	Slezské Rudoltice
datum narození:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
 (dále jen „příjemce“)

se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 6/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí, kterým se mění čl. VI Splácení návratné finanční výpomoci, takto:
VI.
SPLÁCENÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
Poskytovatel a příjemce se dohodli na odkladu splátek návratné finanční výpomoci následovně:
	První splátka ve výši kotlíkové dotace poskytnuté z OPŽP od Krajského úřadu, jakož i případné dotace z prostředků příslušného kraje nebo obce, společně s případnými nevyčerpanými prostředky NFV, bude poskytovateli NFV převedena na účet v termínu do 14 dnů od připsání dotace na účet příjemce NFV.
	Následující splátka, bezprostředně navazující na první splátku činí 1200,- Kč měsíčně. Jestliže dlužná částka před zaplacením poslední splátky nebude dosahovat částky 1200,- Kč, zaplatí příjemce jako poslední splátku zbývající část dluhu. Výše poslední splátky tedy bude činit rozdíl mezi poskytnutou výší NFV a součtem uhrazených splátek.
	Splátky budou hrazeny nejpozději k 25. dni v měsíci.
	Maximální doba splácení návratné finanční výpomoci je 10 let. 




	Příjemce je oprávněn návratnou finanční výpomoc splatit kdykoliv předčasně a bez sankce.
	Případné změny nebo úpravy výše splátek nebo doby splácení lze schválit formou dodatku ke smlouvě.
	Poskytovatel a příjemce se dohodli, že dojde-li ve třech po sobě jdoucích splátkách návratné finanční výpomoci k nedodržení termínu řádné úhrady, stane se splatným celý neuhrazený zůstatek návratné finanční výpomoci a příjemce je povinen celý neuhrazený zůstatek návratné finanční výpomoci vrátit poskytovateli do 15 pracovních dní ode dne, kdy splatnost neuhrazeného zůstatku návratné finanční výpomoci nastala. Pokud tak příjemce neučiní, toto jednání příjemce se považuje za porušení rozpočtové kázně. 


Smluvní strany se dále dohodly na zrušení přílohy č. 1 ke Smlouvě č. 6/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí.

Ostatní ujednání Smlouvy č. 6/2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí, zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1 Smlouvy č. 6/2020 byl projednán Zastupitelstvem obce Slezské Rudoltice dne 17. 12. 2020 a schválen usnesením č. 8/10 – 2020 nadpoloviční většinou.

Ve Slezských Rudolticích dne ………………	Ve Slezských Rudolticích dne ………………
      …………………………………………………	    …………………………………………………
za příjemce	za poskytovatele



