
 
Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ 

o poskytnutí dotace č.167/3201/2017 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy města Tábor 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 
1. Město Tábor 

se sídlem:  Žižkovo náměstí 2  390 01 Tábor 
zastoupené:  Ing. Štěpánem Pavlíkem, starostou města  
IČ:   00253014 
DIČ:   CZ00253014  
bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., x. x. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „poskytovatel“) 
 

a 

2. FC Táborsko, z. s. 

se sídlem:  Kvapilova 3075, 390 03 Tábor 
zastoupen: Ing. Tomášem Samcem, členem výkonného výboru, osobou oprávněnou za 

příjemce podepisovat  
IČ:    47267968 
bankovní spojení:  xxxxx xxxxxxxxxx x.x., x. x. xxxxxxxxxxxxxxx 
registrace :    Krajský soud v Českých Budějovicích, L 1472, ze dne 1. 1. 2014 
(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě č. 167/3201/2017 následovně 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v žádosti ze dne 10. 4. 2017, 
ve znění všech dalších doplňků žádosti. 

 
V. UZNATELNÝ NÁKLAD 

 
V bodě č. 1a se mění termín období pro použití dotace následovně: 
 
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2017 
do 30. 3. 2019 

 
 

VII. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

V bodě 2c  a 2 f se mění termín dosažení účelu dotace následovně:   



 
2. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace 

poskytnuta: 
 
c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 3. 2019,  
 
f) předložit poskytovateli na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování celého 

realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. 
d) zákona č. 250/2000 Sb., včetně kopií účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb.,  
a daňových dokladů dle zákona 235/2004 Sb., týkajících se dotace včetně dokladů 
o jejich úhradě. V případě, že předložené doklady nebudou splňovat náležitosti 
zákonů č. 563/1991 Sb., a 235/2004 Sb., je poskytovatel oprávněn takové doklady 
z vyúčtování vyloučit, a to nejpozději 30. 4. 2019. Závěrečné vyúčtování se považuje 
za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních 
služeb nebo podáním na podatelně městského úřadu 
 
 

Znění dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města dne 28. 1. 2019, číslo usnesení 83/3/19 
 
 
 

V Táboře dne                                                   V Táboře dne 26.2.2019 

 

 

 

 

 

 ……………………………………….    ....................................................... 

              za poskytovatele                                                     za příjemce 


