
Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze dne 24.6.2020 

 
uzavřený mezi 

 
Město Sezimovo Ústí 

Se sídlem: Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 

IČ: 00252859 

zastoupené Mgr. Ing. Martinem Doležalem, starostou 

č.ú.  7200005553/8040 

 (dále jen „poskytovatel“) 

 
a 

 
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí  z. s. 

Se sídlem: Na Házené 696, 391 02  Sezimovo Ústí 

IČ: 00512419 

Zastoupený: Mgr. Petrem Havlem, prezidentem TJ 

č.ú.: 702270339/0800 

 (dále jen „příjemce“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2020 smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města 
Sezimovo Ústí (dále jen „smlouva“). 

 
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení 

smlouvy. 
 
 

II. 

Změna smlouvy 
 
1. Text článku V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní takto: 
 

Dotace bude poskytnuta ve výši 60,43% celkových skutečných nákladů projektu, nejvýše však 
1.010.000 Kč (slovy: jeden milion deset tisíc korun českých) a to ve třech splátkách. 1. splátka ve 
výši 425.000 Kč bude příjemci poskytnuta jako první záloha na dotaci bezhotovostním převodem 
z účtu poskytovatele č. 7200005553/8040 na účet příjemce č. 702270339/0800 do 14 dnů od 
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace. 2. splátka ve výši 404.000 Kč bude příjemci 
poskytnuta jako druhá záloha na dotaci bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 
7200005553/8040 na účet příjemce č. 702270339/0800 do 14 dnů po předložení smluv o dílo na 
realizaci projektu. 3. splátka bude příjemci poskytnuta jako doplatek dotace na základě 
vyúčtování skutečných nákladů, nejdéle do 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování dotace. 

 
2. Text článku VI. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní takto: 



Po ukončení realizace projektu vyhotoví příjemce závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté 
dotace formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací akce. Veškeré výdaje budou 
dokladovány kopiemi platných daňových dokladů (faktura, paragon) včetně dokladů o zaplacení 
(výpis z běžného účtu, výdajový pokladní doklad). Účetní doklady nesmí být zálohového typu. 
Vyúčtování předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 31.1. 2021.  

 
 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. S výjimkou změny smlouvy uvedené v článku II. tohoto dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy beze změn. 
  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  

 
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
  
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné 

vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevhodných podmínek ani pod nátlakem.  
 

Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Sezimovo Ústí na 11. Zasedání 
konaném dne 4. 11.2020 usnesením č. 59/2020/11. 

 

 

V Sezimově Ústí dne 20. 11. 2020        V Sezimově Ústí dne 20.11.2020 

 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal v. r.     Mgr. Petr Havel v. r. 
starosta města       prezident TJ 
 

 


