DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ č. 05/2020 O POSKYTNUTÍ DOTACE
ze dne 14. 3. 2020
s příjemcem Pěvecký sbor Salvátor Chrudim, z.s.
uzavřené na základě § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších
předpisů
mezi smluvními stranami
Město Hrochův Týnec
se sídlem Smetanova 25, 53862, Hrochův Týnec
IČ: 00270156
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1141631329/0800
zastoupené panem: Ing. Petrem Schejbalem, starostou města
(dále jen „poskytovatel“)
a
Pěvecký sbor Salvátor Chrudim, z.s.
se sídlem Gorkého 579, Chrudim IV, 537 01
bankovní spojení: 2801352531/2010
zastoupené předsedou Tomášem Židkem

(dále jen „příjemce“)
(společně také jen „smluvní strany“ nebo „strany“)

ZMĚNA SMLOUVY
Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace č. 05/2020
Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen dodatek), kterým se smlouva mění a
doplňuje následovně:
Přijímají se změny:
v článku 8: Základní povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje:
písmeno e)
se nahrazuje tímto textem:
Doručit Poskytovateli finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 15. ledna následujícího roku,
včetně kopií dokladů prokazujících použití dotace a úhradu nákladů (faktury, výpis z bankovního účtu,
pokladní doklady).
Nevyčerpaná částka z poskytnuté dotace bude převedena do roku 2021 a její finanční vyúčtování
doručí Příjemce Poskytovateli do 15. ledna následujícího roku, včetně kopií dokladů prokazujících
použití dotace a úhradu nákladů (faktury, výpis z bankovního účtu, pokladní doklady).

1

.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
Dodatek je platný a účinný dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou.
Dodatek je sepsán ve dvou rovnocenných vyhotoveních.
Strany se řádně seznámily s obsahem dodatku, souhlasí s ním a prohlašují, že k jeho uzavření nebyly
přinuceny hrozbou tělesného nebo duševního násilí. Svými podpisy potvrzují svůj bezvýhradný souhlas
s celým obsahem dodatku.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
uzavření dodatku ke smlouvám o převodu nevyčerpaných částek z poskytnutých dotací, byl schválen
usnesením zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2020/007/e dne 15. 12. 2020.

V Hrochově Týnci dne:

V Hrochově Týnci dne:

Za příjemce

Za poskytovatele

…………………………………….
Ing. Petr Schejbal
starosta města Hrochův Týnec

…………………………………….
Tomáš Židek
Předseda pěveckého sboru Salvátor
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