Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Velké Hamry č. D1/2021
(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: Josefem Hnídkem, předsedou a Milanem Černým, členem výboru
IČ:
16389298
Číslo účtu:
78-5814450257/0100
(dále jen „příjemce“)
I.
Předmět dodatku
Poskytovatel a příjemce se dohodli na změně Smlouvy uzavřené dne 4.1.2021. Jedná se o navýšení
dotace v roce 2021 na generální údržbu víceúčelového hřiště o 54.555,- Kč a dále o poskytnutí dotace
na údržbu tréninkového hřiště ve výši 116.886,- Kč.
Článek II a III smlouvy o poskytnutí dotace nově zní:
„II.
Výše dotace a její úhrada
Celková výše dotace činí 901.441,- Kč (devět set jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých) na
činnost příjemce v roce 2021 a dále bude poskytnuta dotace na letní soustředění dětí v roce 2021 ve
výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na jedno dítě s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech.
Konkrétní výše části dotace na soustředění dětí bude poskytnuta na základě předloženého seznamu
dětí, které se budou účastnit soustředění.
Část dotace na činnost příjemce bude příjemci vyplacena v pěti splátkách na bankovní účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy. První splátka ve výši 370.000,- Kč bude poskytnuta nejpozději
k 31.1.2021, druhá splátka ve výši 120.000,- Kč bude poskytnuta nejpozději k 9.4.2021, třetí splátka
ve výši 120.000,- Kč bude poskytnuta nejpozději k 9.7.2021, čtvrtá splátka ve výši 120.000,- Kč bude
poskytnuta nejpozději k 8.10.2021 a pátá splátka ve výši 171.441,- Kč bude poskytnuta nejpozději k
31.12.2021. Dnem poskytnutí části dotace je den připsání finančních prostředků na účet příjemce.
Část dotace na soustředění dětí bude příjemci vyplacena na bankovní účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy v jedné splátce do 15ti dnů po předložení seznamu dětí s trvalým pobytem ve
Velkých Hamrech, které se zúčastní soustředění v roce 2021.

III.
Účel dotace
Dotace se poskytuje jako neinvestiční a účelově vázaná. Částka ve výši 304.555,- Kč je určena na
generální údržbu víceúčelového hřiště, 116.886,- Kč je určena na údržbu tréninkového fotbalového
hřiště UMT 3 G, 195.000,- Kč je určena na pokrytí spotřeb energií příjemce v čp. 550 Velké Hamry.
Částka ve výši 285.000,- Kč je určena na sportovní činnost příjemce (organizování sportovní činnosti
v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiálové a tréninkové
podmínky).
Částka ve výši 1.000,- Kč/dítě s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech je určena na realizaci
soustředění dětí v roce 2021.
V případě nevyčerpání části dotace na jeden či více z výše uvedených účelů je možné tuto částku
dotace převést na jiný výše uvedený účel se souhlasem rady města.“
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 16.12.2021 pod č.j.
A8/18/21.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Poskytovatel obdrží
jedno vyhotovení a příjemce obdrží také jedno vyhotovení.
Ve Velkých Hamrech dne 17.12.2021

Poskytovatel:

Příjemce:

Ing. Jaroslav Najman v.r., starosta

Josef Hnídek v.r., předseda

Milan Černý v.r., člen výboru

