
DODATEK č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  

 z rozpočtu města Bohumín ze dne 7. 1. 2019 
(evidované pod č. 2019-0013)  

 

Smluvní strany:  
 
město Bohumín 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
zastoupené      : Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČ : 00297569 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu : 27-1721638359/0800 
(dále jen „poskytovatel“ na straně jedné) 

a 

Fotbalový klub Bospor Bohumín z. s. 
Janáčkova 1218 
735 81  Bohumín 
zastoupený  : Lukášem Fluxou, předsedou spolku 
IČ : 27034178 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu : 1733617379/0800 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 
se vzhledem ke schválenému navýšení dotace a rozšíření účelu jejího užití v souvislosti s nově 
nastalými skutečnostmi (dle usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 48/5, ze dne 8. 4. 
2019) dohodly na změně znění původní smlouvy následovně: 
 
1. Znění první věty čl. II. Předmět smlouvy se nahrazuje textem v následujícím znění: 

 Poskytovatel poskytne příjemci pro rok 2019 individuální dotaci na podporu sportovní 
činnosti se zaměřením zejména na rozvoj mládežnické kopané, žákovské fotbalové 
generace (cestovné, startovné, rozhodčí, trenéři aj.) ve výši 1 700 000 Kč.“ 

2. Čl. III Platební podmínky se v odst. 1. text „ve dvou splátkách“ nahrazuje textem „ve třech 
splátkách“ a doplňuje se o odst. 4. v následujícím znění: 

 4. Třetí splátka ve výši 300 000 Kč bude poukázána v měsíci září stávajícího kalendářního 
roku. 

3. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona o obcích 
zastupitelstvo města dne 8. 4. 2019, usnesením č. 48/5. 

5. Dodatek se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení.  

6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
s účinností dnem zveřejnění v centrálním registru smluv.  

7. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, 
což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

V Bohumíně dne 10. 6. 2019      V Bohumíně dne 1. 7. 2019 
 

Ing. Petr Vícha v. r.      Lukáš Fluxa v. r. 
.....………………………………………..                             ………………………………………….    
                  za poskytovatele                                                                 za příjemce 


