
HRADEC KRÁLOVÉ

STATm'ÁRNi MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

oDeOR KULTURY, sPORTÚĂ ceSTOvNiHO RUCHU MAGISTRÁYU MĚSTA

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí dotace
z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“

č. Smiouvy 2016/0395

I. Smluvní strany

Poskytovatel dotace:

Statutární město Hradec Králové
Zastoupené: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
Sìˇdšo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Kráìové
IC: 00268810
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
Číslo účtu: 35“6523730237/0100

(dále jen poskytovatel)

Příjemce dotace:

5 Tělocvična jednota Sokol Pražské Předměstí
É Zastoupený:
I Sídlo/adresa: Cheščického 201/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

IC/datum narození: 00865249
bankovní Spojení: Ceská spořitelna a.s.
Číslo účtu:

(dále jen příjemce)

Článek 1

Smluvní Strany se dohodly na následujících Změnácìˇı Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Z
„Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ č. 2016/0395 Ze dne 16.3.2016 (dále jen
„Smiouva“), a to formou písemného číslovaného dodatku.

Č|.III. Účel dotace Smlouvy se ruší a nově zní takto:
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III. Účel dotace

Doba trvání projektu (akce) (příprava a realizace): od 1.1.2016 do 31.1.2017Termín realizace projektu (akce): od 1.1.2016 do 31.12.2016

Dotace bude použita v souladu s předloženými Žádostmi o dotaci označenými č. j. MMHK/222299/2015a MMHK/114817/2016 (dále jen Záclosti), které jsou uloženy na Odboru kultury, sportu a cestovníhoruchu Magistrátu města Hradec Králové, a podle následujícího rozpisu:
Dotace celkem 1 867 500 Kč
Z toho

_Qddí! basketbalu

Celková výše předpokládaných uznatelných nákladů vynaložených na akci činí: 3 736 000 Kč

1 400 000 Kč

1.liga mužů
1. neinvestiční dotace celkem 1 300 000 Kčz toho

_ finanční odměny hráčů 450 000 Kč
- finanční odměny trenérů 300 000 Kč- náklady na rozhodčí 100 000 Kč_ licence, přestupy a přihlášky do Soutěže 60 000 Kč- cestovné a ubytování 290 000 Kč_ náklady na soustředění 10 000 Kč- Sportovní vybavení 80 000 Kč- propagace a prezentace 10 OOO Kč

Extraliga juniorů U 19/1. łiga juniorů 100 000 Kč1. neinvestiční dotace celkem 100 000 Kčz toho
- finanční Odměny trenérů 50 000 Kč- náklady na rozhodčí 20 000 Kč- licence, přestupy a přihlášky do soutěže 10 000 Kč_ cestovné a ubytování 10 000 Kč- Sportovní vybavení 10 000 Kč

pro II. pololetí 2016, a to
licence, přestupy, přihlášky do soutěže, cestovné a ubytování, nákladyna Soustředění, sportovní vybavení, propagaci a prezentací.

Oddíl stolního tenisu 467 500 Kč
Celková výše předpokládaných uznatelných nákladů vynaložených na akci činí: 1 470 000 Kč
Extraliga mužů

250 000 Kč1. neinvestiční dotace celkem 250 000 KčZ toho
- finanční odměny hráčů 204 000 Kč- doprava a ubytování 38 000 Kč_ náklady na rozhodčí 8 OOO Kč
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1.Iiga mužů 125 000 Kč
1. neinvestiční dotace celkem 125 OOO Kč

z toho
_ doprava a ubytování 2G OOO Kč
_ finanční odměny hráčů x 80 OOO Kč
- náklady na rozhodčí 8 000 Kč
- sportovní vybavení 17 000 Kč

Extraliga mužů „B“ (ve EI. pol. 2016) 62 500 Kč
l.neinvestiční dotace celkem 62 500 Kč

Z toho
- doprava a cestovné 2 500 Kč
- ubytováni a stravné 2 500 Kč
»v finanční odměny Závodníkům 55 000 Kč
- náklady na rozhodčí 2 500 Kč

Reprezentant Vlastimil Buben 30 000 Kč

Dotace je určena výhradně kúhradě nákšacšů příjemce (případně jeho oddílů):jehož sportovci
v kategorii dospělých a nejstarší kategorii mládeže jsou v kolektivních Sportech účastníky první nebo
druhé nejvyšší celorepublikové Soutěže - Extraligy mužů a 1.Eigy mužů ve Stoinim tenise a jehož
individuální sportovec - Vlastimil Buben je v kategorii dospělých a nejstarší kategorii mládeže Zařazen
do reprezentace České republiky, a to konkrétně na finanční odměny hráčů, doprava a ubytování,
náklady na rozhodčí, sportovní vybavení .

Dotace je použita podle výše uvedeného rozpisu, pokud u každého sportovního Oddílu Odchyika
v čerpání jednotlivých položek neinvestiční dotace celkem nebo investiční dotace celkem nepřesáhne
10 % .stanovené hodnoty každé položky a Zároveň částka neinvestiční dotace celkem a investiční
dotace cełkem Zůstane Zachována. Navýšení mzdových prostředků na úkor jiné poiožky není přípustné.

Při Změně struktury rozpočtu projektu, která by měša Za následek překročení výše uvedené
desetšprocentní odchylky, musí příjemce požádat o Změnu rozpisu dotace a uzavření dodatku k této
Smlouvě. Zádost o uzavření dodatku ke Smlouvě musí být poskytovateli doručena nejpozději do
31.10.2016.

Článek 2

1. Finanční částka 1 867 500 Kč byla příjemci dotace již vyplacena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech Stejnopísech, Znichž dva obdrží poskytovatel, a jeden
příjemce.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace Z „Fondu na podporu veřejně prospěšných
projektů“ c. 2016/0395 Ze dne 16.3.2016 tímto dodatkem nedotčena' Zůstávají nadále v platností
v nezměněnérn Znění.
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, , , . , ... ,.\~\J\f/4. Smluvnı strany prohlaqı, Ze s tımto dodatkem vyslovne souhlası a uZavrely JeJ na Zaklade\ `
svobodné vůle, nikoliv v tísni Či Za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Smluvní Strany prohlašují, že tento dodatek Č. 2 neobsahuje žádná obchodní tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí S uveřejněním tohoto dodatku Č. 2 v registru smluv.
7. Uzavření tohoto dodatku Č. 2 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové Č.
ZM/2016/1407 Ze dne 25. 10. 2016.

V Hradci Králové dne Í f ł `
v Hradci Kráıøvé dnęí Q '12' 2MB
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