DoDATErč. t K vnŘn.rNoPnÁvNÍ

SMLouvĚ

o poslgrtnutídotace zrozpoětu Městyse Nové Veselí v roce 20|7 (dá|e jen ,,dodatek..)
z e d n e3 1 . 1 . 2 0 1 7
Dodatek se uzavirá mezi..
Městys Nové Veselí
IČ:

00294926

sídlo:

Na Městeěku114, 59214 NovéVeselí,

zastoupený:

Starostouměstysepanem MVDr. Zdeňkem Křivánkem

bankovníspojení:
čísloúětu:

Českáspořitelnaa. s.
|62245239910800

(dálej en,'poskytovatel..)
a
Tělocvičnájednota Sokol NovéVeselí
IC:
sídlo:
zastoupena:
bankovníspojení:
Čísloúčtu:

75070961
Žďárská |58,59214 NovéVeselí
JanemKrálem,'starostoua Marií Bártovou,je(natelkou
Českáspořitelnaa. s.
1622250359/0800

(dálejen,,příjemce..)
Čhnek I.
Smluvnístranyuzavře|ydne 3l. I.2017 smlouw o poskytnutídotace(dálejen,,smlouva..)

Clánek II.
l. Smluvnístranyse dohodly na následujícím:
a) v čl. II. odst. 1 smlouvy se dotace z rozpočtu'Městyse,,až do výše: 1.115.000,-Kč
(slovy: jedenmilionstopatnácttisíc korun českých).. nahrazuje dotací z rozpočtu
Městyse ,,až do výše: 1.515.000'- Kč (slovy: jedenmilionpětsetpatnácttisíckorun
českých)..
.
:
aje určenana financování sportovní a těloqýchovné
b) v čl.II odst. 2 smlouvy Šě'.,potace
činnosti členůTJ Sokol Nové Veselí, úhradu nákladů na dopravu, cestovnéonájem

sportovních zaÍlzení, Íízeníutkání, energie, údržbu hřišt' a sokolovny., nahrazuje
činnostičlenůTJ Sokol
,potace je určenana Íinancovánísportovní a tělovýchovné
Nové Veselí, úhradu nákladů na dopravu, cestovné,nájem drobného sportovního
zaÍwení,íízeníutkání, energie, údržbu hřišt' a sokolovny a nákup neinvestičního
drobnéhomajetku...
Kč..
c) v ěl. ffi. odst. 1 smlouvy se finančníprostředky v celkovévýši ,'do 1..11'5.000,.
nahrazuje,,do1.515.000,-Kč" budou příjemciuvolňoványtakto:
-

-

ve výši 300,- Kč,za kaŽdou uhrazenouhodinu, kterou bude Sportovníhala v Novém
Veseií vyuŽivánaTJ Sokol ke sportovníčinnostidětía mládeŽev kalendářnímměsíci,
- fakturách vystavených
ve ýši základu daně, uvedeného na účetníchdokladech
příjemcem třetím subjektům za poskytnutou reklamní činnost v kalendářním měsíci
za předpok|adu,Žebyly subjektemuhrazeny
Kčjako jednorázoý příspěvekk podpořečinnostiTJ Sokol
ve \.ýši.285.000'-

čl.ur.
1)

zůstávajíbezezměny.
ostatníujednánísmlouvytímtododatkemnedotčené

2)

podpisem smluvníchstran a je vyhotovenve dvou
Dodatek nabyváplatnostia účinnosti
stejnopisech,znichŽjedenobdrŽípříjemcea jeden poskyovatel.

3)

Příjemceaýslovně souhlasíse zveřejněnímceléhotextu tohoto dodatkua smlouvy včetně
úřední
systémuveřejnésprávy- Registru šmluva na elektrortické
poápisův informačním
desceúřaduměstyseNovéVeselí.

4)

s)

Že s obsahemtohotododatkusouhlasí,Žeby| sepsánpodlejejich
Smluvnístranyprohlašují,
podpisy.
a na důkaztoho připojujísvévlastnoruční
svobodnéavéůnévůle'
Poskytnutífinančníchprostředkůa uzavřeni dodatku veřejnoprávnísmlouvy schválilo
č,.24ze dne 6. 12.2017.
MěstyseNovéVeselíusnesením
Zastupitelstvo

V Novém Veselí dne 7. 12.20|7
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