Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Lázně Kynžvart
(ve smyslu § 159 a násl.z.č. 500/2004 Sb., správní řád a § 10a a § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli tito účastníci:
1. Město Lázně Kynžvart, se sídlem náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně
Kynžvart, IČ:00254029, zastoupené starostou panem Miloslavem Pernicou,
bankovní spojení: KB, č.ú.: 8885850227/0100
(dále jako „poskytovatel“)
a
2. TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s., se sídlem Nádražní 436, 354 91 Lázně
Kynžvart, IČ:47723670, zastoupený předsedou paní Danielou Radovou,
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č.ú.: 222389306/0600
(dále jako „příjemce“)
tento
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Města Lázně Kynžvart
I. Úvodní ustanovení
1.Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 6.9.2016 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Lázně Kynžvart, jejímž předmětem je poskytnutí investiční
dotace na financování výstavby „Sportovní haly Lázně Kynžvart“.
7.8.2017 na XXVI. Veřejném zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, usn.č.
26 bylo schváleno navýšení dotace o Kč 700.000,-(slovy:sedmsettisíckorunkorunčeských).
2. Předmětem Dodatku č. 1 je navýšení investiční dotace o Kč 700.000,--. (slovy:
sedmsettisíckorunčeských)

II. Předmět dodatku

Článek I. odst.III a článek II se ruší a nahrazují se novým zněním takto:
Článek I. odst. III
Poskytovaná dotace na základě shora uvedeného usnesení byla schválena ve
formě jednotlivých finančních plnění ze strany poskytovatele ve výši Kč
2.700.000,- Kč (slovy: dvamilionysedmsettisíckorunčeských)
Článek II
Účelem poskytované dotace je financování výstavby „Sportovní haly Lázně
Kynžvart“ a to:
a) Projektová dokumentace
b) Geologický průzkum
c) Přípravné a stavební práce

- maximální částka
- maximální částka
- maximální částka

Kč 400.000,-Kč
41.000,-Kč 2.259.000,--

III. Závěčná ustanovení
1. Ostatní ustanovení VPS zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu
a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Navýšení dotace bylo schváleno 7.8.2017 na XXVI. veřejném zasedání
Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, usnesením č. 26 , uzavření tohoto
Dodatku č. 1 bylo schváleno 16.4.2018 na XXXII. veřejném zasedání
Zastupitelstva města Lázně Kynžvart usnesením č. 21.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě
pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Lázních Kynžvart dne ……………………………..

……………………………………..

……………………………………

Město Lázně Kynžvart

TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s.

zastoupené starostou

zastoupený předsedou

Miloslavem Pernicou

Danielou Radovou

