Dodatek č. 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
uzavřená

níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
mezi stranami

Poskytoval:
Město Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené Miroslavem
Horákem, místostarostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 27 - 921389399/0800
(dále jen poskytovatel)
a
Příjemce:

TJ Spmtak Jiříkov, občanské sdružení, Jiříkov, 407 53, IČ 18382801, zastoupená Michalem
Majákem, předsedou spolku
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu 243785412/0300
(dále jen příjemce)
uzavfrají tento dodatek

č.

l, který

mění

a dopli\uje smlouvu č. 01/2016 takto:

I. Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo města Jiříkova na svém 12. zasedání, dne 7. 6. 2016, usnesením č. 224/2016
schválilo v souladu s rozpočtem Města Jiříkova pro rok 2016 poskytnutí další dotace
uvedenému příjemci.
Doph1uje se ustanovení bodu li.

Předmětu

II.

a účelu smlouvy takto:

Předmět

a účel smlouvy

I. Předmětem smlouvy je poskytnutí další dotace z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
ve výši 50 000,- Kč k financování níže uvedeného účelu, celkem tedy příjemce obdrží
200 000,- Kč.
2. Příjemce se zavazuje použít tuto dotaci pouze k financování níže uvedeného
svou zodpovědnost:
Částku 150 000,- Kč použije na úhradu:

účelu

a na

- na výdaje spojené s úpravou travnaté plochy (hnoje1ú, rekultivace, pískování, sekání),
- na výdaje se zajištěním ln·acích ploch (lajnování, vápno),
- na výdaje spojené s úpravou tenisových kurtů,
- na opravy menšího charakteru (barvy, čisticí prostředky, broušení nožů na traktůrku, struny,
křovinořezu),

- na energie (el. energie, vodné, pohonné hn10ty do

traktůrku

a křovinořezů).

Částku 50 000,- Kč použije na:

na zajištění činnosti mužstev dětí a mládeže na spmtovní vybavení pro
rozhodčí a cestovné za dopravu, na ceny do turnajů.

děti,

poplatky na

3. Příjemce prohlašuje, že poskytnutá dotace ve výši 150 000,- Kč bude činit maximálně 90%
celkových nákladů skutečně na projekt vynaložených a dále, že poskytnutá dotace ve výši
50 000,- Kč bude činit maximálně 90% celkových nákladů skutečně na projekt vynaložených.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
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