Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční účelové vázané dotace z rozpočtu města Velké
Hamry č. D4/2019
(dále jen „dodatek“)
Uzavřená dle §1746 zákona č. 89/2012, občanský zákoník a podle §10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Poskytovatel dotace:
Název:
Město Velké Hamry
Sídlo:
čp. 362, 468 45 Velké Hamry
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Najmanem, starostou
IČ:
00262595
Číslo účtu:
0963263399/0800
(dále jen „poskytovatel“)
Příjemce dotace:
Název:
Tělovýchovná jednota Velké Hamry
Sídlo:
U Stadionu 550, 468 45 Velké Hamry
Zastoupená: Milanem Černým, předsedou
IČ:
16389298
Číslo účtu:
115-9641190247/0100
(dále jen „příjemce“)
I.
Předmět dodatku
Poskytovatel a příjemce se dohodli na změně Smlouvy uzavřené dne 20.9.2019.
Původní text článku II nově zní:
„II.
Výše dotace a její úhrada
Celková výše investiční dotace činí 5.084.000,- Kč (pět milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých) na
dofinancování akcí „Rekonstrukce atletické dráhy na stadionu ve Velkých Hamrech“ a
„Rekonstrukce a přístavba kabin TJ Velké Hamry č.p. 550“.
Část dotace ve výši 980.000,- Kč na dofinancování akce „Rekonstrukce atletické dráhy na stadionu ve
Velkých Hamrech“ bude příjemci vyplacena do 15ti dnů ode dne podpisu této smlouvy na bankovní
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
Část dotace ve výši 4.104.000,- Kč na dofinancování akce „Rekonstrukce a přístavba kabin TJ Velké
Hamry č.p. 550“ bude příjemci vyplacena na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy
nejpozději do 30.5.2020 a to v závislosti na potřebách příjemce při úhradách faktur za provedené
práce.
Dnem poskytnutí části dotace je den připsání finančních prostředků na účet příjemce.“
II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních částech smlouvy ke změnám nedochází.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených
v tomto dodatku, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se
zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a tedy poskytovatel má mimo jiné
právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
4. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 26.2.2020 pod č.j.
A4/11/20.
5. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Poskytovatel obdrží
jedno vyhotovení a příjemce obdrží také jedno vyhotovení.

Ve Velkých Hamrech dne 3.3.2020

za poskytovatele:
Ing. Jaroslav Najman v.r.
starosta

za příjemce:
Milan Černý v.r.
předseda

Josef Hnídek v.r.
člen výboru

