Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze dne 17.7.2020
uzavřený mezi
Město Sezimovo Ústí
se sídlem: Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí
IČ: 00252859
zastoupené Mgr. Ing. Martinem Doležalem, starostou
(dále jen „poskytovatel“)
a
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s.
se sídlem: sportovní areál Soukeník č. 684, PS 44, 391 02 Sezimovo Ústí
IČ: 47267771
Zastoupený: Bc. Josefem Holubem, předsedou spolku
č.ú.: 702283359/0800
(dále jen „příjemce“)
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2020 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 III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní takto:
„1. Poskytovatel tuto dotaci poskytuje za účelem krytí nákladů spojených s realizací projektu
„Rekonstrukce a oprava zázemí na Soukeníku II. etapa“. Dotace nesmí být použita k jinému
účelu.“
2. Text článku IV. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní takto:
„Dotace může být využita od 1.1.2020 do 15.12.2020 a podléhá finančnímu vypořádání.“
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III. Závěrečná ustanovení
V ostatních ujednáních, tímto dodatkem č. 1 neupravených, se smlouva nemění.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné
vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevhodných podmínek.

Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem města Sezimovo Ústí na 12. zasedání
konaném dne 9. 12.2020 usnesením č. 87/2020/12.
Sezimovo Ústí, dne 16.12.2020

Sezimovo Ústí, dne 18.12.2020

Mgr. Ing. Martin Doležal v. r.
starosta města

Bc. Josef Holub v. r.
předseda spolku

