Dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 31/2019

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
KVH Dobruška, z. s.
sídlo: Pulice 33, 518 01 Dobruška
IČ: 27026949
zastoupený: Janem Huškem, předsedou výboru
zapsán: ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L,
vložka 5932
bankovní spojení: --(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 25.03.2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.
31/2019 (dále jen „Smlouva“), na základě které se poskytovatel zavázal poskytnout příjemci
neinvestiční dotaci ve výši 20 000 Kč, slovy: dvacettisíc korun českých, (dále jen „dotace) na
akci/projekt příjemce „Osvobození Dobrušky“ (dále jen „akce“).
2. Dotace v její plné výši byla příjemci vyplacena v termínu a způsobem dle odstavce 4.
článku I. Smlouvy.
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3. V žádosti ze dne 14.11.2019, poskytovateli doručené dne 15.11.2019, příjemce oznámil
poskytovateli, že účel dotace nebyl naplněn, když dotací podpořená akce se z důvodu
nedostatku finančních prostředků v příjemcem předpokládaném termínu neuskutečnila.
Zároveň příjemce poskytovatele požádal, aby mu umožnil použití poskytnuté dotace na
konání příslušné akce v roce 2020.

II.
1. S ohledem na skutečnosti uvedené shora v článku I. tohoto dodatku se smluvní strany
dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
2. Stávající znění odstavce 3. článku I. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Dotace je poskytována na akci/projekt (dále jen „akce“) příjemce „Osvobození Dobrušky“,
která se uskuteční nejpozději do 15.12.2020. Blíže je účel poskytnutí dotace specifikován
v žádostech příjemce ze dne 09.01.2019 a 14.11.2019.
3. Stávající znění odstavce 5. článku II. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Dotace je poskytována na uznatelné výdaje vynaložené a uhrazené příjemcem v období od
01.01.2019 do 15.12.2020 bez ohledu na datum uzavření této smlouvy a přijetí dotace.
4. Stávající znění odstavce 6. článku II. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Příjemce je povinen použít dotaci nejpozději do 15.12.2020 a v této době též předložit
poskytovateli vyúčtování dotace.
Vyúčtování musí obsahovat:
a) řádně vyplněný formulář Vyúčtování dotace, který je ke stažení na internetových
stránkách města Dobrušky www.mestodobruska.cz v části Dokumenty a formuláře/Žádosti o
dotace;
b) další doklady - fotokopie faktur, výdajových pokladních dokladů včetně prvotních
dokladů, vše s podrobným rozpisem plnění, případně dodacím listem, kopie výpisů z běžného
účtu, v případě cestovních náhrad jejich propočet a přílohy dle platných předpisů.
5. Stávající znění odstavce 7. článku II. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Nevyužije-li příjemce dotaci k sjednanému účelu, nebo využije-li ji jen zčásti, je povinen
dotaci či její nevyčerpanou část vrátit na účet poskytovatele č. 1721571/0100, a to do
15.12.2020.
6. V ostatním se Smlouva nemění.

III.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají z vážné a svobodné vůle, jeho
obsah může kterákoliv strana zveřejnit.
2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě a
příjemce jedno vyhotovení.
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3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne
25.11.2019.

V Dobrušce dne 26.11.2019

V Dobrušce dne 26.11.2019

Za poskytovatele:

Za příjemce:

(otisk razítka)

(otisk razítka)

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

………………………………….
Jan Hušek v. r.
předseda výboru
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