Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
na činnost příjemce
č. 15/2020 – sport
uzavřený dnešního dne mezi smluvními stranami:
Sídlo:
Zastoupené:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Kutná Hora
Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora
starostou města panem Ing. Josefem Viktorou
00236195, DIČ: CZ00236195
Česká spořitelna, a.s., pobočka Kutná Hora
27-444212389/0800

dále jen město nebo p o s k y t o v a t e l

Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
Bankovní spojení:

a

TJ Sparta Kutná Hora, z.s.
Čáslavská 198, 284 01 Kutná Hora
panem předsedou Ing. Pavlem Šimůnkem
14801663
Číslo účtu: 441860399/0800

dále jen p ř í j e m c e

I.

Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne 11. 5. 2020 uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční
dotace ve výši 250 000,-Kč ( slovy dvěstěpadesáttisíckorunčeských.) na dobudování sociálního zázemí a klubovny
pro sportující děti – TJ Sparta Kutná Hora – oddíl volejbalu, podle které měl příjemce dotaci vyčerpat nejdéle do
31.12.2020 a vyúčtovat nejpozději do 31.1.2021.
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu čerpání a následného vyúčtování dotace , a to na základě údajů
získaných z žádosti příjemce o změnu termínu čerpání a následného vyúčtování ze dne 24.11.2020.
II.
Bod 5 čl. II. veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
5. Poskytnuté prostředky nelze čerpat na dary, cesty do zahraničí, občerstvení, krytí úvěru, nákup
nemovitého majetku.

Bod 7 čl. II. veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
7. Poskytnutou dotaci vyčerpat a vyúčtovat nejpozději do 31. 12. 2021. Vyúčtování musí obsahovat rozpis
skutečných nákladů na jednotlivé položky- fotokopie účetních dokladů (faktury, nebo doklad zaplacení
v hotovosti), seznam předložených účetních dokladů. Dále fotokopie dokladů o uskutečnění úhrad faktur – tj.
kopie výpisů z účtu, v případě plateb v hotovosti kopie výdajových pokladních dokladů. Požadované informace
příjemce předloží poskytovateli na formuláři, který je přílohou této smlouvy.
Bod 8 čl. II. veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
8. V případě, že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu, je povinen tyto nevyčerpané prostředky
vrátit městu na výše uvedený účet nejpozději do 15.1.2022.

III.
V ostatním zůstává veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 11.5.2020 beze změny.

DOLOŽKA
Tento dodatek veřejnoprávní smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města č. 192/20 ze dne 15.12.2020
ve smyslu § 85 písm. c zákona č.128/2000 Sb. o obcích.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to
šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle
předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
Ostatní ujednání
Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve třech originálech, z nichž dva náleží poskytovateli a jeden příjemci.

V Kutné Hoře dne: 4.1.2021

…………………………………………………………
Ing. Pavel Šimůnek (statutární zástupce)
TJ Sparta Kutná Hora
(příjemce)

…………………………………….
Ing. Josef Viktora (starosta)
Město Kutná Hora
poskytovatel)

Kontrola vzoru smlouvy právníkem: Mgr. Zahradníčková (dne 24.11.2020)
Za správnost: Krulišová

