D O D A T E K Č. 1 K V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V Ě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Městyse Nové Veselí v roce 2019 (dále jen „dodatek“)
ze dne 29. 1. 2019
Dodatek se uzavírá mezi:
Městys Nové Veselí
IČ:
sídlo:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:

00294926
Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí,
starostou městyse panem MVDr. Zdeňkem Křivánkem
Česká spořitelna a. s.
1622452399/0800

(dále jen „poskytovatel“)
a
Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí
IČ:
sídlo:
zastoupena:
bankovní spojení:
Číslo účtu:

75070961
Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí
Janem Králem, starostou a Marií Bártovou, jednatelkou
Česká spořitelna a. s.
1622250359/0800

(dále jen „příjemce“)
Článek I.
Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“)
Článek II.
1. Smluvní strany se dohodly na následujícím:
a) v čl. III. odst. 1 smlouvy se „finanční prostředky v celkové výši do 2.250.000,- Kč budou
příjemci uvolňovány takto“ se mění v bodě:
a) Příspěvky budou poskytovány do výše 650.000,- Kč na základě měsíčního
vyúčtování sportovní haly, kdy za každou hodinu, kterou v ní stráví mládež,
bude poskytnut příspěvek 500,- Kč a pro dospělé 200,- Kč.
b) Příspěvky budou poskytovány do výše 150.000,- Kč za každou zaplacenou
fakturu za reklamu, kterou zajistí TJ, a to ve výši základu daně této faktury.
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Čl. III.
1)

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.

2)

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.

3)

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku a smlouvy včetně
podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na elektronické úřední
desce úřadu městyse Nové Veselí.

4)

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí, že byl sepsán podle jejich
svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5)

Poskytnutí finančních prostředků a uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy schválilo
Zastupitelstvo Městyse Nové Veselí usnesením č. 14/II/xx ze dne 9. 12. 2020.

V Novém Veselí dne 11. 12. 2020

V Novém Veselí dne 11. 12. 2020

………………………………………
poskytovatel

………………………………………
příjemce
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