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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ 

FINANČNÍ PODPORY č. 12/2016 

uzavřený podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  

mezi smluvními stranami: 
 

Poskytovatel: 

Město Klecany 

Do Klecánek 52, 250 67 Klecany 

Zastoupeno: Ivo Kurhajcem, starostou města 

IČO: 00240290 

č.ú. 2228201/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemce: 

Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, z.s. 

Na Skalkách 368, 250 67 Klecany 

Zastoupený: Jiřím Kruťou, předsedou spolku 

IČO: 16555899 

č.ú. 1922977349/0800 

 (dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají tento dodatek ke smlouvě 

 

I. 

 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění následující ustanovení Smlouvy o poskytnutí 

veřejné finanční podpory č. 12/2016 uzavřené dne 23. 5. 2016: 
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1. Článek II.. ods. 2.3. se mění takto: 

            Z poskytnuté dotace lze za dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti hradit 

pouze následující výdaje vynaložené výhradně pro účely v čl. II. odst. 2.1.: 

Účel dotace Částka 

Sportovní materiál 30.000,- 

Materiál na údržbu sportovně rekreačního areálu 40.000,- 

Pohonné hmoty sekačka trávy 5.000,- 

Cestovné 70.000,- 

Nájem – pozemky, tělocvična 70.000,- 

Tělovýchovné služby (rozhodčí, licence, poplatky FAČR, startovné soutěží) 100.000,- 

Spotřeba energií – budova kabin (plyn, elektrická energie, voda) 50.000,- 

Další režijní náklady spojené se sportovní činností TJ Sokol Klecany 100.000,- 

Celkem: 465.000,- 

 

2. Článek III. ods. 3.1. se mění takto: 

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 465.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát pět tisíc 

korun českých). 

 

II. 

V ostatních ujednání se Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 12/2016 nemění.  

 

 

III. 

 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem tohoto dodatku stvrzuje, že byl řádně a podrobně seznámen 

s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a tohoto dodatku, vyslovuje s nimi svůj 
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bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění dalších závazků 

vyplývajících mu z této smlouvy. 

2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno Zastupitelstvem 

města Klecany, usnesením č. ???/2016 ze dne ????. 2016. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byl podepsán oběma smluvními 

stranami.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží 

každá ze smluvních stran. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si 

smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají 

svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Klecanech dne …….……………….. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

poskytovatel 

V Klecanech dne ………..……………. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

příjemce 

             Ivo Kurhajec – starosta města    Jiří Kruťa – předseda 

 


