
DODATEK 6.1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace ze dne 21.04.2021

Statutární město Děčín
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
zastoupené primátorem Ing. Jiřím Andělem, CSc
1C:00261238
Č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „poskytovatel dotace")

a

na r.
b tem

a paní Věra Hozmanová, nar. obapan Jaroslav Hozman,
trvale
6.ú.:|
(dále jen „příjemce dotace")

uzavřeli níže uvedeného dne a místa tento Dodatek 6. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí účelové dotace ze dne 21.04.2021 evid. é. 2021-0266/OE.

Článek l
Prohlášení

Poskytovatel dotace a příjemce dotace shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města
Děčín při poskytováni účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních
vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, a to dne 21.04.2021
(dále jen „smlouva"),

Článek II
Předmět dodatku

1. Poskytovatel dotace a příjemce dotace se shodli na změně původně sjednaného ujednání
či. l odst. 2 smlouvy.

2. Příjemce dotace jako investor čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV") k rodinnému domu
č.p. 70 na st.p.č. 52 v k.ú. Bělá u Děčína požádal o povolení změny stavby vodního díla
„Pískový filtr PF-E-2, úprava stávajícího septiku, vtoková a odtoková kanalizace u na p.p.č.
210 a st-p.č. 52 v k.ú. Bělá u Děčína" před jejím dokončením. Změna stavby před jejím
dokončením spočívá ve změně osazeni čistícího zařízení původně povoleného pískového
filtru PF E 2 a úpravy stávajícího septiku za „ČOV EKONA D5. Rozhodnutí o povolení
stavby před jejím dokončením ze dne 23.02.2022 nabylo právní moci dne 17.03.2022.

Článek III
Ostatní ustanovení

1. Tento Dodatek 6. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 22 07 04
08 dne 30.06.2022 a tvoří nedílnou součást Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
dotace evid. 6. 2021-0266/OE uzavřené dne 21.04.2021. Byl uzavřen svobodně a vážně a



i

vyjadřuje pravou vůli smluvních stran, které na důkaz toho připojují své podpisy, jimiž
současně stvrzují převzetí jednoho stejnopisu tohoto dodatku.

2. Ostatní ujednání výše uvedené veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změn.
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V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb, o zpracování osobních údajů, jsou některé osobní
údaje o příjemci dotace ve veřejnoprávní smlouvě anonymizované.
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