DoDATEK č. 1
KE SMLOUVE O POSKYTNUTI VERE.INE
FINANC|{I PODPoRY č. 212021
uzavřený podle ustanovení s 10a zlíkona č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územrrích
rozpočtů,ve znění pozdějšícb předpisů
mezi smluvními stranami:

Poskytovatel:
Město Klecany
U Školky74, 250 67 Lecany
Zastoupeno: Bo. Danielem Dvořlikem' starosiou města
IČ:00240290
č.n' 43',7 3 53'7 B02z1 l oloo
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Př'íjemce

:

MSK Klecany

1921, z.s.

Na skalkácb 368' 250 67 Klecany
Zastoupený: Jiřím Kruťou' předsedou spolku

IČ:16555899
č't!. 1 9229'7
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49

/0800

(tltile j en'' příjemce ")

uzavíÍajítento dodatek ke smlouvě
I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění následující ustanovení smlouvy o poskytnutí
veřejné final1čnípodpory č. zl2o2l |waýiené dne 15. 6. 2021:

1.

'l'abulka článku II. ods. 2'3. se mění takto:

Dle Žádosti o dotaci ze dne'7.12.z02o a žádosti o úplavu poiožek ze
člcněna na:

dne

6J2.2021 je dotace

částka

Účeldotace

51.931,

sportovní potřeby, sportovní materiál
Údržba budoV, sportovišť a nutné opravy a udržování, spotřeba materiálu

5.000,-

Pohonné hmoty sekačka tráVy

28.000,

ce5toVné
Ná.jem

125.069,

0,

- tělocvična, hála

PoplatkY těloýí'chova (rozhodčí, registrace, licence, poplatky FAčR, startovné

50.000,-

soutěží)

spotřeba energií-budova kabin (plyn, elektÍjcká energie, Voda)

50.000,

310.000,-

célkem:

II,

V ostatních ujednání

se smlouva o poskytnutí veřejné íjnančlrípodpory č' 2/2021

nemění'

III.

1.

Příjemce prohlašuje a podpisem tohoto dodatku stvrzuje, Že byl řádně a podtohně sezrrárnen
s podmínkami čelpání dotace dle Smlouly a tohoto dodatku' vyslor'uje s nimi svúi
bezvýhladný souhlas a zavazuje se kjejich plnění, stejně jako k plnění dalších závazků
vyplývajícíchmu z této smlouvy.

2.

Poskytnutí dotace za podmínek v tomto dodatku uvedených bylo schváleno Zastupitelstvem
města Klecany, usnes enim č ' 5/202I ze dle 9 .12.2021 ,

3.

Tento dodatek nabývá platnosti a účimostidnem' kdy byl podepsán oběma sm1uvnimi
stranami.

4'

Tento je \ayhotoven ve dvou stejnopisech,
ze smluvních stlan'

z nicM po jednom stejíopisu obdržíkažilá

5.

Smluvní stŤany shodně prohlašují, že jsou způsobilék tomuto plá!ŤIímu jednání, že si
smlour,u před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a sjejím obsahem soúlasí, a že ji uzavírají
svobodně a vááě. Na důkaz Úše uvedeného pňpojují své vlastnoručnípodpisy.
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Město Klecany

lčo 002402s0

U Školky 74
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poskytoyatel
Bc' Daniel Dvořrák staťosta města

Jiří Kruťa předseda
MSK Klecany 1921' z's'
Na skalkách 368
250 67 Klecany
lČ: 16555899 lD: 2090'191
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