
 

 
 

 

 
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice ze dne 21. 12. 2018 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1.   Město Kopřivnice 
      se sídlem:    Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
      zastoupené:   Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města 
      IČ:     00298077 
      DIČ:    CZ00298077  

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:               1767241349/0800                              

      (dále jen „poskytovatel“) 
 
      a 
 
2.   Hockey club Kopřivnice, z. s. 
      se sídlem:     Masarykovo náměstí 540/3, 742 21 Kopřivnice 
      zastoupený:            Miroslavem Kubátkem, prezidentem klubu 
      IČ:      13643746 
      bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
      číslo účtu:                14330801/0100 
      Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka  
      352 
      (dále jen „příjemce“) 
 

 
Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice 
uzavřené dne 21. 12. 2018 
 
V článku IV. – Účelové určení a výše dotace 

V odstavci 1., v bodu a) se text „Dotace je účelově určena na: úhradu nákladů za užívání 
hlavního sportovního zařízení a za služby s užitím spojené pro činnost dětí a mládeže 
a částečně pro dospělé ve výši 1.800.000 Kč (Zimní stadion - ledová plocha, tělocvična ZS, 
betonová plocha ZS)“,  
 
nahrazuje textem   
 
„Dotace je účelově určena na: úhradu nákladů za užívání hlavního sportovního zařízení a za 
služby s užitím spojené pro činnost dětí a mládeže a částečně pro dospělé ve výši 1.800.000 
Kč (Zimní stadion - ledová plocha, tělocvična ZS, betonová plocha a inline plocha ZS)“.
  

V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna. 
 
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
obdrží poskytovatel a jeden příjemce. 
 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb. Dodatek č. 1 správci registru smluv zašle k uveřejnění poskytovatel. 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 118 ze 
dne 19.9.2019 
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V Kopřivnici dne 30.9.2019                                  V Kopřivnici dne 1.10.2019 
 
 
 
 
 
……………………………………...........                           ……………………..………................ 

        za poskytovatele                                                                  za příjemce                                                                     
Ing. Miroslav Kopečný, starosta města                               Miroslav Kubátko, prezident klubu 


