DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE
Č. 2014/003111
uzavřený ve smyslu ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) těmito smluvními stranami:
Statutární město Plzeň – Městský obvod Plzeň 1
IČ: 00075370,
se sídlem alej Svobody 60, 323 00 Plzeň,
zastoupené Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou
(dále jen „poskytovatel“)
a
Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň, občanské sdružení
IČ: 14703785,
se sídlem Karlovarská 123/126, 323 00 Plzeň,
zastoupená Bc. Václavem Václavíkem, předsedou TJ
(dále jen „příjemce“)
ČI. 1
PŘEDMĚT DODATKU
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2014 na základě usnesení Zastupitelstva městského
obvodu Plzeň 1 č. 459 ze dne 18. 6. 2014, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1. písm. h)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
a účinném znění, ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
a účinném znění, a dále v souladu se Zásadami o poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň
1 schválenými Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 1 čl. 282 ze dne 27. 3. 2013,
smlouvu o poskytnutí dotace č. 2014/003111, jejímž předmětem je závazek poskytovatele
poskytnout příjemci neinvestiční dotaci až do výše 300 000,- Kč (slovy: třistatisíc korun
českých), (dále též jen „dotace“).
1.2 Předmětem dodatku č. 1 je změna bodu 1. článku V. Smlouvy o poskytnutí dotace
č. 2014/003111.
1.3 Uzavřením tohoto dodatku se mění následující ustanovení smlouvy:
Článek V.
Další ujednání
1. Příjemce se zavazuje dokončit realizaci stavby a opravy nejpozději do 15. 9. 2014.
Příjemce se zároveň zavazuje nejpozději do šesti měsíců od poskytnutí dotace předložit
příslušné kolaudační rozhodnutí, je-li dle zákona vyžadováno.
se ruší a nahrazuje se textem:
Článek V.

Další ujednání
1. Příjemce se zavazuje dokončit realizaci stavby a opravy nejpozději do 30. 9. 2014.
Příjemce se zároveň zavazuje nejpozději do šesti měsíců od poskytnutí dotace předložit
příslušné kolaudační rozhodnutí, je-li dle zákona vyžadováno.
1.4 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
1.5 Poskytovatel prohlašuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského
obvodu Plzeň 1 usnesením č. ........ ze dne ..............2014.
1.6 Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma
smluvními stranami.
1.7 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž
dva (2) stejnopisy obdrží poskytovatel a dva (2) si ponechá příjemce.

1.8 Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne ……………2014

V Plzni dne …………….2014

za poskytovatele:

za příjemce:

…………………………
Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 1
Mgr. Miroslav Brabec
starosta

………………………………………
Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň,
občanské sdružení
Bc. Václav Václavík
předseda TJ

………………………………………
Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň,
občanské sdružení
Radomír Matoušík
místopředseda TJ

