Dodatek č. 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Města Jiříkova
číslo 9/2017
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § I 0a zákona č. 250/2000S b.,
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o

o
obcích

mezi stranami

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

ČSS, z.s. - spmtovně střelecký klub Jiříkov, Jiříkov, 407 53, IČ 64676935, zastoupený
Pavlem Kastlem, předsedou
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu 194992748/0300
(dále jen příjemce)

uzavírají tento dodatek č. I, který mění a doplňuje smlouvu

Mění

se ustanovení bodu II.

Předmětu

II.

č.

9/2017 takto:

a účelu smlouvy takto:

Předmět

a účel smlouvy

I. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
k financování níže uvedeného účelu.

Na nákup na nákup výzbroje, výstroje a sportovního materiálu, sportovních
vzduchových pušek, sportovních malorážek, střeleckých rukavic, kabátů, kalhot a bot,
nákup diabol a nábojů.
Na náklady na startovné členů ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu Jiříkov, na
pořízení cen pro vítěze na soutěžích pořádaných ČSS, z.s. - sportovně střeleckým
klubem Jiříkov (4kola vzduchovkové Jiříkovské ligy, Velká cena Jiříkova, Novoroční
cena Jiříkova a Jiříkovský ležák).
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

DOLOŽ K A dle§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo města Jiříkova
Datum jednání a číslo usnesení: 31.10.2017, 20. zasedání, č. usnesení 426/2017.
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