Dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 4/2018

Smluvní strany:
Město Dobruška
sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
IČ: 00274879
DIČ: CZ0274879
zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., účet číslo: 1721571/0100
(dále jen poskytovatel), na straně jedné
a
FBC Dobruška z. s.
sídlo: Mělčanská 118, 518 01 Dobruška
IČ: 22740333
zastoupený: Janem Černým, předsedou
zapsán: ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L,
vložka 8170
bankovní spojení: Fio banka, a. s., účet číslo: 2800297059/2010
(dále jen příjemce), na straně druhé

uzavírají v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace:

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 09.02.2018 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/2018,
na základě které se poskytovatel zavázal poskytnout příjemci neinvestiční dotaci ve výši 20 000 Kč,
slovy dvacettisíc korun českých, na akci/projekt příjemce „Florbalové Krkonoše 2018“.

II.
1. Na základě žádosti příjemce ze dne 29.08.2018 dochází ke změně účelu, na který je dotace
poskytována. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na změně odstavce 3. článku I.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2018.
2. Dosavadní platné znění odstavce 3. článku I. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.
4/2018 ze dne 09.02.2018 se ruší a nahrazuje se novým zněním:
Dotace je poskytována na akci/projekt (dále jen „akce“) příjemce „Florbalové soustředění v České
Třebové 2018“, která se uskutečnila ve dnech 23. – 26.08.2018. Blíže je účel poskytnutí dotace
specifikován v žádostech příjemce ze dne 22.01.2018 a ze dne 29.08.2018.
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III.
1. Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2018 se nemění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají z vážné a svobodné vůle, jeho obsah může
kterákoliv strana zveřejnit.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno
vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Změnu účelu dotace a uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi
konané dne 19.09.2018.

V Dobrušce dne 02.12.2018

V Dobrušce dne 02.10.2018

Za poskytovatele:

Za příjemce:

(otisk razítka)

(otisk razítka)

………………………………….
Ing. Petr Lžíčař v. r.
starosta

………………………………….
Jan Černý v. r.
předseda
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