Dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 21.4.2016

Smluvní strany:
Město Dobruška
sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879
zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 1721571/0100
(dále jen poskytovatel), na straně jedné
a
Vojtěch Rydlo
datum narození: xxxxxxxxx
trvale bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: --zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
na základě plné moci ze dne 16.4.2016
(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 č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 21.4.2016:

I.
1. Poskytovatel a příjemce spolu dne 21.4.2016 uzavřeli Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
(dále jen „Smlouva“), kterou se poskytovatel zavázal poskytnout příjemci neinvestiční dotaci ve výši
10.000 Kč na akci příjemce specifikovanou ve Smlouvě.
2. Poskytovatel a příjemce se v návaznosti na žádost příjemce ze dne 22.4.2016 dohodli na navýšení
dotace na příslušnou akci příjemce o 10.000 Kč (slovy: desettisíc korun českých). Celková výše
dotace tak po tomto navýšení činí 20.000 Kč (slovy: dvacettisíc korun českých).
3. Dotace v její plné výši bude příjemci vyplacena v termínu a způsobem dle čl. I. odst. 4 Smlouvy.

II.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavírají z vážné a svobodné vůle, jeho obsah
může kterákoliv strana zveřejnit.
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2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno
vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zvýšení dotace a uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané
dne 25.4.2016.

V Dobrušce dne 27.4.2016

V Dobrušce dne 27.4.2016

Za poskytovatele:

Za příjemce:

(otisk razítka)

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

………………………………….
Vojtěch Rydlo
zastoupený
xxxxxxxxxxxxxxxxxx v. r.
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