
DODATEK Č. 1
k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Z ROZPOČTU MĚSTA VSETÍNA
Č.: 03/2019/OS/SML Č. 18

Smluvní strany

Město Vsetín
Se sídlem: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 00304450
Bankovní spojení: čsob, a.s., pobočka Vsetín, č. ú.
Zastoupené - starostou města
Kontaktní osoba: , odbor školství a kultury
tel.: e-mail:
jako poskytovatel dotace
(dále jen ,,posMovate|")

Junák - český skaut, středisko Vsetín, z. s.
Právni forma: pobočný spolek
Se sídlem: Záviše Kalandry 1290, 755 01 Vsetín
IČ: 41084624
Bankovní spojení: Flo banka, a.s., č.ú.
Zastoupený - vedoucí střediska
jako příjemce dotace
(dále jen ,,příjemce")

se dohodly na nás|edujÍcÍ změně smlouvy.

Článek I.
Předmět dodatku:

Předmětem dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti dotace z rozpočtu města Vsetína
k úhradě nákladů na pravidelnou celoročnI sportovní činnost v roce 2019, uzavřené mezi
smluvními stranami dne 22.3.2019, je navýšení dotace o 15.000 KČ z 85.000 KČ na 100.000
Kč.

Článek II.
Změna předmětné smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍ změně předmětné smlouvy:

1. Č|ánek Ill. odst. l. se mění takto:

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci k účelu specifikovanému v článku ll.
této smlouvy, tedy finanční částku ve výši 100.000 kč (slovy: jedno sto tisíc korun
českých).
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2. Článek Ill. odst. Íl. se mění takto:

Poskytovatel se zavazuje, že dotaci ve výši uvedené v odstavci 1 tohoto Článku uhradí
příjemci ve formě bezhotovostního převodu na účet příjemce dotace, uvedený v záhlaví
této smlouvy, takto:
a) částka 85.000 KČ byla uhrazena k 4.10.2019, což smluvní strany podpisem tohoto

dodatku souhlasně potvrzují,
b) zbývajÍcÍ částka, tj. 15.000 KČ, bude uhrazena do 40 dnů od podpisu tohoto dodatku.

Článek Ill.
Závěrečná ustanoveni:

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy ze dne 22.3.2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 223.2019 je zpracován ve třech vyhotoveních, z
nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 22.3.2019 nabývá platnosti dnem podpisu obou
smluvních stran.

4, Poskytovatel potvrzuje, že změna předmětné smlouvy ze dne 22.3.2019 byla řádně
projednána a následně schválena Zastupitelstvem města Vsetína dne 11.9.2019,
17/7/ZM/2019 bod 15.

5. Příjemce bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytováni informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv (dále ,,registr smluv"). příjemce soUh|así se zpřístupněnkn či zveřejněním
celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolnostI s jeho
uzavřením souvisejÍcÍch. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek č, 1 k předmětné smlouvě ze dne
22.3.2019 před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle,
váŽně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tisni a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek jako celek ani žádné jednotlivé
ustanovení tohoto dodatku neodporuje dobrým mravům. Autentičnost a platnost tohoto
dodatku stvrzují smluvní strany svými podpisy.

Ve Vsetíně dn, ..,30,:.10. 2019
Za poskytovatele:

starosta města Vsetín

Ve vsetÍnědne.aé, )?ů- 2a"i

Za příjemce:
junák - český skaut, středisko Vsetín, z. s.

l jUfu·em~) l

vedoucí střediska
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