Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

52. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 7122090460 o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace mezi Statutárním městem Brnem
a společností SPONDEA, z.ú.
Anotace
Materiálem se předkládá Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 7122090460. Došlo ke změně účtu u společnosti
SPONDEA, z.ú. z důvodu ukončení činnosti společnosti SBERBANK CZ, a.s. v České republice.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 7122090460 o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace mezi statutárním městem Brnem a společností SPONDEA, z.ú., IČO:
25346342, se sídlem Sýpka 1351/25, Černá Pole, 613 00 Brno, z důvodu změny čísla
účtu příjemce dotace, který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu

2. pověřuje

Vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 7122090460 o
poskytnutí individuální neinvestiční dotace mezi statutárním městem Brnem a
společností SPONDEA, z.ú.

Stanoviska
Projednala Rada města Brna na schůzi č. R8/209 konané dne 23.3.2022 a doporučila ZMB ke
schválení
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí odboru - Odbor zdraví
25.3.2022 v 10:51
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
28.3.2022 v 12:10

Sestava vytvořena 28.3.2022 v 12:10
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání č. Z8/35 konaném dne 25. 1. 2022 podmínky
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti SPONDEA, z.ú. se sídlem
613 00 Brno, Sýpka 1351/25, IČO: 25346342 z rozpočtu statutárního města Brna.
Společnost SPONDEA, z.ú. doložila OZ MMB jako přílohu žádosti o dotaci na rok 2022 smlouvu
o vedení účtu s bankou VOLKSBANK CZ, a.s., č. účtu 4200333975/6800, která v posledních letech
měla název SBERBANK CZ, a.s..
Smlouva mezi statutárním městem Brnem a společností SPONDEA, z.ú. byla podepsána dne 23.2.2022
a dne 24.2.2022 zveřejněna v Registru smluv. K vyplacení finančních prostředků nedošlo.
Jelikož došlo k omezení přijímání a výdeji finančních prostředků u SBERBANK CZ, a.s. požádala
SPONDEA, z.ú. o zasílání finančních prostředků na jimi nově zřízený bankovní účet u Fio banka, a.s.,
č. účtu 2100711079/2010.
Z výše uvedených důvodů OZ MMB nyní předkládá do ZMB materiál ke schválení Dodatku č. 1 ke
Smlouvě č. 7122090460 o poskytnutí individuální neinvestiční dotace mezi statutárním městem Brnem
a společností SPONDEA, z.ú. z důvodu změny účtu společnosti SPONDEA, z.ú.

Tento materiál projednala Komise zdravotní a prorodinné politiky na zasedání č. 31 konané dne 17. 3.
2022 a doporučila ke schválení.
Hlasování:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 7122090460 o poskytnutí individuální neinvestiční dotace mezi
Statutárním městem Brnem a společností SPONDEA, z.ú.

pro

pro

pro

Ing. Crha

omluvena

Leoš
MBA

Prokeš,

pro

PhDr. Spurná,
Ph.D.

pro

PhDr.,,Ing.
Oujezdská

nepřítomen

Mgr.
Doležalová

omluven

MUDr. Drbal

doc. MUDr.
Tomáš, Ph.D.

nepřítomna

Bc. Doležal

Ing.
Bohuňovská

pro

Ludvík Kadlec

Mgr. Ivičičová

Hlasování: 6 - pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/ z 11 členů. Usnesení bylo přijato.

omluven

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/209 dne 23. 3. 2022.
Hlasování:

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 10 členy.

pro

pro

pro

-----

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro
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SPONDEA

V Brně dne 28. 2. 2022

bajúkovního
čísla Latin
Změna €I5A
LENA

účtu

Vážení poskytovatelé,

bankovní účet,
v souvislosti s aktuálními problémy banky Sberbank CZ, a.s., u které máme vedený
číslo bankovního
tímto žádáme s okamžitou platností zasílat schválené finanční prostředky na nové
,

účtu společnosti SPONDEA, zů.

a.s.
Nové číslo bankovního účtu je 2160711079/2010 vedený u společnosti Fio banka,

Děkujeme.

Mgr. Jana Levová
ředitelka společnosti SPONDEA, z. ú.

„IČO: 25 346342

Vyřizuje:

, Sýpka 25

©

41 218 732

Lenka Cimbalníková

Tel: 541 213 732, 725 480 Šo3

Mail: cimbalníková Aspondea.cz
SPONDEA

Sýpka 25, 613 00, Brno-Černá Pole

IČO 25346342

č. ú.: 4200333975/6800

T +420 541 213 732

spondeaAspondea.cz

www.spondea.cz
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Rámcová smlouva o poskytování platebních služeb
(ce 8 74 a násl. zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku)

uzavřená mezi bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,

Flo banka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B, vložka 2704,
(dále jen „banka“),
a klientem — právnickou osobou
Obchadní firma! Název (přesně dle OR): SPONDEA, o.p.s.

IČ: 25348342
Spis. zn.: 36

Sídlo: Sýpka 25, Brno, 61300, Česká republika
Korespondenční adresa:

Sýpka 25, Brno, 61300, Česká republika

Kontakty:
Telefon:

Mobilní telefon:
E-mail:
Zastoupen právnickou osobou: (název, IČ, sídlo)
nezastupován
Jednající: (jméno, přijmení, rodné číslo, trvalá adresa - doklad, typ oprávněni)
1. nezastupován
2. nezastupován
Zastoupen fyzickou osobou: (jméno, přijmení, rodné číslo, trvalá adresa - doklad, typ oprávněni)
1. Dagmar, Úlehlová, 5551012049, Na Kovárně 702/50, 64400 Brno, Česká republika - Občanský průkaz, Česká republika,

112711678, 13.2.2019, ředitel

2. nezastupován

3. nezastupován
Přidělené číslo klienta; 931478178

Číslo zřizovaného účtu (bankovní spojení):
CZK v České republice:

2100711079/2010

jiné měny a mezinárodní platby:

IBAN: CZ0920100000002100711079

Druh účtu: CZK- běžný účet pro právnické osoby
Výpisy z účtu:

měsíčně

Způsob přebírání výpisů:

Měna účtu:

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Kč

elektronicky

ČÍ. I, Předmět rámcové smlouvy
1..
2.
3.
4.

1.

Na základě rámcové smlouvy banka pro klienta zříd! a povede běžný účeta zároveň mu poskytne elektronickou správu účtů
(imemetbanking), a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a Obchodními podmínkami k Rámcové smlouvě o
poskytování platebních služeb bankou Fio banka, a.s. (dále jen „obchodní podmínky).
Banka může klientovi poskytnout, buď na jeho žádost akceptovanou bankou, nebo na základě klientem akceptované
nabídky banky, i další bankovní produkty a služby, a to zejména vydání platební karty, poskytnutí kantokorentního úvěru,
zřízení dalších účtů a podúčtů specifikovaných v obchodních podmínkách.
Práva a povinnosti z této smlouvy se přednostně řídí ustanovením této smlouvy a dále obchodními podmínkami.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky, Cenik a Sazebník. Klient podpisem této smlouvy zároveň
potvrzuje, že krorně obchodních podmínek, Ceníku a Sazebníku převzal v dostatečném časovém předstihu před uzavřením
této smlouvy navíc ještě Předsmluvní informace k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb, a to vše v písemné
podobě, seznámil se s nimi, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Smluvní strany se dohodly, že banka je
oprávněna měnit obchodní podmínky, Ceník a Sazebník způsobem uvedeným v obchodních podmínkách.

Banka

se s klientem

dohodla,

ČI. 1. Komunikace
že pro jejich vzájemnou komunikaci

spojenou

s využíváním,

rušením

a sjednáváním

bankovních a platebních služeb budou využívat elektronickou správu účtů (internetbanking) nebo pobočky banky.
2. | Při komunikaci s klientem prostřednictvím internetbankingu banka ověří jeho totožnost následujícími úkony klienta:
a)
b)

zadáním uživatelského jména a hesla při přihlášení do internetbankingu a
autorizací u pokynů, u kterých je autorizace vyžadována dle obchodních podmínek.

wa
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ČL IL. Souhlasy a prohlášení

Kilent podpisem této smlouvy potvrzuje, že udělil bance souhlas s pořízením a uchováním kopie svých osobních údajů

předaných bance, a že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. udělil bance souhlas se shromažďováním a zpracováním
svých osobních údajů, včetně využívání rodného čísla a dalších údajů vztahujících se k jeho osobě, které bance sdělí nebo
je banka získá jiným způsobem, a ta k účelům, ke kterým dá klient výslovný souhlas nebo které jsou uvedeny v obchadních

podmínkách.

"ČIIV. Závěrečná ustanovení

Tato rámcová smlouva se uzavírá podle českého právního řádu na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem

podpisu oběma smluvními stranami. Je-i smlouva uzavírána zároveň v českém znění a ve znění v jiném jazyce, má .
přednost znění české,
Po ukončení smluvního vztahu se ustanovení této smlouvy včetně jejích součástí a dokumentů, na které se smlouva
odkazuje, použijí na vypořádání závazků a pohledávek ze smlouvy vzniklých,
Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z těto smlouvy se budou řidit českým právním řádem a
veškeré spory plynoucí z této smlouvy budau rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního
stupně je místně příslušný soud banky.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tuto rámcovou smlouvu, obchodní
podminky, Ceník a Sazebník přečetly, souhlasí s nimi a uzavírají tuta smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle, což
stvraují svým podpisem.

úřadovna Brfězdne 18.12.2014
, za klienta -yprávníčkou osobu:
„

2/2
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č. 7122090460

SMLOUVA

o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
Smluvní strany:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,
602 00 Brno, Dominikánské nám.

198/1

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

oprávněna jednat ve věcech smluvních: vedoucí Odboru zdraví MMB

IČO: 44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 111211222/0800
(dále jen "poskytovatel")

a
SPONDEA, z.ú.
613 00 Brno, Sýpka 1351/25

Mgr. Jana Levová - ředitelka

zastoupená:

čo:
25346342
VOLKSBANK CZ, a.s., č. účtu 4200333975/6800
účtu:
o
Číslo bankovníh
(dále jen "příjemce“)
uzavřely

níže..uvedeného

dne,

měsíce

roku

a

t

vsouladu se zák. č. 250/2000
znění pozdějších předpisů a se

dotace

A
1.

2201

Sb.,
zák.

z rozpočtu

Článekí

Předmět, účel smlouvy a prohlášení smluvních stran

Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční
rozpočtových prostředků statutárního města Brna

projektu

„Prevence

sekundární

viktimizace

rodín

dotace (dále
organizaci za

ohrožených

jen „dotace“) z
účelem realizace

domácím

násilim

*

v roce 2022 (dále jen projekt),
2.

Příjemce prohlašuje, že všechny údaje uvedené v „Žádosti o finanční dotaci
z rozpočtu města Brna“ na tento projekt jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti,

3.

Statutární město Brno poskytnutím této dotace podporuje projekty a aktivity v oblasti
prevence násilí v rodině — problematika domácího násilí.

Čtánek II

Výše poskytnuté dotace
1.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v částce 300.000,-Kč (slovy: tři
sta tisíc korun českých).
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2.

Dotace se poskytuje na kalendářní rok 2022 bezhotovostním převodem na účet
příjemce, který je uveden v záhlaví této smlouvy a příjemce prohlašuje, že se jedná o
jeho číslo účtu.

2 eee eee ec c 300.000,-Kč.

Ztoho:

služby
-.... 68.800,-Kč
mzdové náklady:
hrubé MZdY
172.800,-Kč
odvody soc. a zdrav. pojištění............... 58.400,-Kč

3.

Finanční dotace bude poskytnuta do 20 kalendářních
smiouvy poskytovateli.

4.

Poskytnutou dotaci.nelze použít na úhradu výdajů na pohoštění, peněžní a věcné
dary, na náhradu odpisů dlouhodobého hmotného majetku, platby daní a poplatků,
investice do dopravních prostředků, leasing, či jako dotaci jiným fyzickým nebo
právnickým osobám. Dále poskytnutou dotaci nelze použít na výdaje stanovené
v programu dotací.

5.

dnů od doručení podepsané

Příjemce prohlašuje, že tuto dotaci přijímá a je seznámen

s tím, že čerpání dotace

je omezeno Ihůtou platností do 31. 12. 2022, že není převoditelná do následujícího
roku, a podléhá zúčtování za rok 2022,

Článek Ill

Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Příjemce
projektu,

se zavazuje
který je na

OZ/MMB/0398418/2021.

užít dotace, uvedené v čl..li těto smlouvy, k financování
OZ MMB zaevidován pod č. DN71-22/001i, č.j. žádosti

Pi

němu,

vedení poskytnuté dotace městem Brnem
die platné právní úpravy. Příjemce je povinen

řem zdraví MMB, účetní doklady, vztahující
Oskytnuté dotace, zejměna kopie:

lady, faktury)
dení úhrady vykazovaných výdajů
sřejnoprávní smlouvou s ohledem na konkrétní účel
1.2023.
a požádání poskytovatele doloží poskytovateli kopie
erpání dotace, specifikované v čl. III bod 2 písm.
a) až d)

4.

Příjemce se Zavazujé viditelně a trvalým způsobem označit
veškeré originály dokladů
(prvotní doklady) tak, aby bylo zřejmé, že částka byla hrazen
a z dotace z rozpočtu
poskytovatele uvedením: „hrazeno z dotace SMB,
č. dot. sml. ... v částce.. „Kč“

Příjemce

dotace

je

povinen

zpracovat

zprávu

o

průběhu

rozpočtovém období a předložitji poskytovateli do
31. 1. 2023.

projektu

v daném

bb.

5.
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Příjemce se zavazuje, že při prezentaci své činnosti bude uvádět město Brno jako
poskytovatele částí finančních prostředků.
Příjemce dotace se zavazuje, že o akcích pořádaných v rámci podpořeného projektu
bude formou pozvánky informovat Odbor zdraví MMB a umožní tak zástupcům města
Brna účast, vystoupení, popř. prezentaci na těchto akcích.
Příjemce je povinen vrátit neprodleně poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky,
nejpozději
však
©do
31.1.2023
na
účet
poskytovatele
a
to
takto:
a)

vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v roce, kdy byla dotace vyplacena

se vrací zpět na účet č. 111211222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je
čísio smlouvy

b)

vrácení nevyčerpaných finančních prostředků po 1. 1. následujícího roku, kdy
byla dotace vyplacena se vrací zpět na účet č. 111350222/0800,
symbolem 64022229

pod variabilním

Příjemce je povinen vrátit neoprávněně použité finanční prostředky z poskytnuté
dotace
naúčet
poskytovatele.
Každé
neoprávněné
použití
nebo
zadržení
poskytnutých finančních prostředků příjemcem je porušením rozpočtové kázně ve
smyslu $ 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů."
10. Příjemce se zavazuje v případě ukončení činnosti vymezené v čl. I této smlouvy
bezodkladně a písemně o této skutečnosti informovat poskytovatele. Tuto povinnost
má iv případě přechodného přerušení této činnosti s informací o příčinách, které k
tomuto stavu vedly, a předpokládanému obnovení svojí činnosti. Současně se
zavazuje, že učiní vše potřebné k tomu, aby k obnovení činnosti došlo v co
nejkratším termínu. Příjemce se dále zavazuje oznámit svůj případný zánik,
transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod.

1 1. Příjemce

nese odpovědnost za respektování pravidel ES voblasti poskytování
finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování EU a Nařízení
Komise (EU) č. 651/2014. V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že
poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu
je
příjemce povinen veřejnou podporu vrátit vč. úroků.

12. Příjemce dotace
poskytnutí dotace

souhlasí s jmenovitým zveřejněním
na úřední desce města Brna.

veřejnoprávní

smlouvy

o

Článek IV

Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek
smlouvy
1.

Poskytovatel, nebo jím zplnomocněné osoby, jsou oprávněné vstupovat do objektů
příjemce jen s osobou oprávněnou jednat jménem příjemce v pracovnich dnech v
běžných provozních hodinách, a to za účelem kontroly dodržování smluvních
podmínek. Ve sporném případě se má za to, že provozní doba příjemce, je doba od
8,00 hod. do 14,00 hod.
Příjemce se zavazuje k součinnosti
pověřenými pracovníky poskytovatele,
kontrole v platném znění.

při výkonu
dle zákona

finanční kontroly,
č. 320/2001 Sb.,

prováděné
o finanční

atomem oman
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Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude
řešeno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Za méně závažná porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, se
následující porušení a nepravdivá prohlášení, za které se uloží nižší odvod:

považují

a)

za nepravdivá čestná prohlášení o údajích uvedených v „Žádosti o finanční dotací
z rozpočtu města Brna“ na projekt činí odvod 1 % z poskytnuté dotace

b)

za opožděné dodání vyúčtování dle bodu 2,3 a 5 článku III této smlouvy nejvýše

c)

za porušení povinností uvedené v bodě 10 článku ll] této smlouvy činí odvod 1%
z poskytnuté dotace

d)

za porušení povinnosti uvedené v bodě 6 a 7 článku III této smlouvy činí odvod

o 10 dní činí odvod 1 % z poskytnuté dotace

:

1% z poskytnuté dotace.

Veškeré

platby

porušení

důsledky

jako

závazků

provede

příjemce

formou

bezhotovostního převodu na účet poskytovatele.

Článek V

Závěrečná ujednání
Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny pouze se souhlasem obou
smluvních stran, a to písemnou formou dodatku, který se tak stane nedílnou součástí
této smlouvy.
Smluvní strany se ve smyslu $ 167 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

dohodly,

že

veřejnoprávní

příjemce
smlouvy

i bez

vypořádání práv a závazků.

udání

podat

může

| poskytovatel

důvodů.

Součástí

písemný
návrhu

návrh

musí

na

zrušení

být vzájemné

Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (zejména $ 9 odstavec 2 zákona č. 106/ 1999 Sb.).

Vztahy

neupravené

touto

smlouvou

se

řídí českým

právním

řádem

a stejně

se

postupuje i při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, majících platnost originálu. Poskytovatel
obdrží tří vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, protože
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Pokud

se na uzavřený

smluvní

vztah

vztahuje

povinnost

k uveřejňování v registru

smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
dohodly se smluvní strany, že tato povinnost bude splněna poskytovatelem.
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oo

8.

prostřednictvím registru smluv
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění
podmínkách účinnosti některých
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
(zákon o registru smluv).
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

Číánek Vi
Doložka
zasedání Z8/35 konaném
Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na

dne 25. 1. 2022.

vedoucí Odboru zdraví
Magistrátu města Brna

Mgr. Jana Levová
ředitelka

lax:

541 213 732

SPONDEA, z.ú.
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DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ

č. 7122090460

o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
Dne 23. 2. 2022

byla mezi Statutárním

městem

Brnem,

602

00 Brno,

Dominikánské

nám.

196/1

a

SPONDEA, z.ů. 613.00 Brno, Sýpka 1351/25 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace č. 7122090460.

Smluvní strany uzavřené smlouvy:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,
602 00 Brno, Dominikánské nám. 196/1

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
oprávněna jednat ve věcech smluvních: vedoucí Odboru zdraví MMB

IČO: 44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 111211222/0800
(dále jen "poskytovatel")
a
SPONDEA, z.ů.
613 00 Brno, Sýpka 1351/25
ZASLoupená: —
< eerre

- ředitel/ka

Ičo:
25346342
Číslo bankovního účtu:
VOLKSBANK

CZ,

a.s., č. účtu 4200333975/6800

(zrušený

údaj tímto

dodatkem), nyní Fio banka, a.s., č. účtu 2100711079/2010

(dále jen "příjemce“)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají poskytovatel a příjemce tento
Dodatek

č. 1

shora označené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Brna č. 7122090460.

S ohledem

na změnu

bankovního účtu příjemce SPONDEA,

z.úů. ruší se následující údaj v záhlaví

smlouvy č. 7122090460, ze dne 23.2.2022, u příjemce SPONDEA,

z.ú.:

číslo bankovního účtu: VOLKSBANK CZ, a.s., č. účtu 4200333975/6800.

I
Údaj o bankovním účtu příjemce SPONDEA, z.ú. se nahrazuje následujícím textem:

Číslo bankovního účtu: Fio banka, a.s., č. účtu 2100711079/2010
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Ostatní ujednání Smlouvy o poskytnutí dotace č. 7122090460 ze dne 23.2.2022 zůstávají beze
změny.

IV.
Doložka
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 7122090460
města Brna na zasedání ........ konaném dne ............

V Brně dně „o

V

Za statutární město Brno:

Za příjemce:

JUDr, Eva Rabušicová

vedouci Odboru zdraví

ředitel/ka

Magistrátu města Brna

SPONDEA,

byl schválen Zastupitelstvem

dne:

zů.
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