
 
 DODATEK č. 2  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 122/2017  
uzavřené dne 18. 5. 2017  

 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Slavoj Litoměřice, z.s. 
se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice  
IČO: 148 66 170 
zastoupený předsedou Ing. Josefem Mayerem a výkonným ředitelem Ing. Eduardem Šífem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen „příjemce“) 
 

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 122/2017 uzavřené dne 18. 5. 2017 
(dále jen „Smlouva“). 

I. 
 

1. Podle Čl. 3 odstavce 4. shora uvedené Smlouvy se příjemce zavázal vrátit 
poskytovateli návratnou finanční výpomoc ve splátkách. Druhou splátku ve výši 
70.000,- Kč se zavázal uhradit do 31. 12. 2018. 

2. Zastupitelstvo města Litoměřice projednalo a schválilo prominutí druhé splátky 
návratné finanční výpomoci, tedy prominutí částky 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát 
tisíc korun českých), a to usnesením č. 32/02/2018 na svém zasedání dne 6. 12. 2018. 
Zastupitelstvo města Litoměřice zároveň schválilo uzavření tohoto Dodatku č. 2  
ke Smlouvě. 

3. Neuhrazení druhé splátky podle Čl. 3 odst. 4 Smlouvy se tak nepovažuje za porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a nejedná se o zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako návratná finanční výpomoc ve smyslu Čl. 8 odstavce 1 
Smlouvy. 



II. 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán z jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni nebo jinak nevýhodných podmínek, přečetly si jej a souhlasí bez 
výhrad s jeho obsahem. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.  

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dne 6. 12. 2018 a účinnosti dnem uveřejnění  
v registru smluv (ISRS).  

 
V Litoměřicích dne 6. 12. 2018 
 
 
 
 
 
 
………………………………               ……………………………………………….       
Město Litoměřice                               Slavoj Litoměřice, z.s.  
zastoupené místostarostou               zastoupený předsedou Ing. Josefem Mayerem  
Mgr. Karlem Krejzou             a výkonným ředitelem Ing. Eduardem Šífem 


