
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O FINANČNÍM PŘÍSPĚVKU

NA KOMPENZACI NÁKLADŮ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY-
ZAjIŠTĚNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

Smluvní strany

Město Vsetín
se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín,
IČ: 00304450,
zastoupeno Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města,
bankovní spojení:
(dále jen město na straně jedné)

a

Vsetínská sportovní, s.r.o.,
se sídlem Na Lapači 394, 755 01 Vsetín,
IČ: 28593987
zastoupena jednateleni společnosti
Bankovní spojení:
(dále jen poskytovatel straně druhé)

se dohodly na následující zrněně smlouvy:

Článek I.
Předmět dodatku:

Předmětem dodatku smlouvy o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku
veřejné služby-zajištění služeb obecnébo hospodářského zájmu, uzavřené mezi
smtuvninii stranaini dne 08. 01. 2019, je doplnění služeb obecného hospodářského
zájmu o provozování dočasně pronajatého kluziště s umělou ledovou plochou na Náměstí
Svobody a navýšeni finančního příspěvku o 340.000 Kč z 14.410.000 KČ na
14.750.000 Kč.

Článek II.
Změna předmětné smlouvy:

Sn:iluvní strany se dohodly na následující změně předmětné smlouvy:
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l. Článek I., odst. 2 se mění takto:

Službami obecného hospodářského zájmu, nebo také veřejnou službou se pro
účely této smlouvy rozumí:

a) Provozování s,portovnich zařízeni ve vlastnictví objednatele - zimní
stadion (budova č.p. 394), víceúčelová hala a fotbalový areál Tyršova
(budova č.p. 1033), Městské lázně ( budova č.p. 340, včetně venkovního
bazénu Sokolák), koupaliště Pod Pecníkeni (U průmyslovky), Skate park,
Bike trial park, Pétangue hřiště, venkovní asfaltové dětské hřiště, venkovní
osvětlená zpevněná plocha, travnaté plochy v areálu Na Lapači, pro sport a
rekreaci Široké veřejnosti, zejména občanů města Vsetína.

b) Organizováni sportovní činnosti, poskytování sportovních a
tělovýchovných služeb a pořádání sportovních akcí pro veřejnost nejn:iéně
v rozsahu akcí uveden.ých v příloze č. 3 této smlouvy. Smluvní strany se
dohodly, Že poskytovatel je oprávněn provádět změny v tomto seznamu,
přičemž se mohou jednotlivé akce zcela zrušit či nahradit akcemi jinY'mi, a
to výlučně se souhlasem vedoucí odboru školství a kultury MěU Vsetín.
Strany zároveň projednají dopad takového ujednání na výši finančního
příspěvku.

C) Provozování dočasně pronajatého kluziště s umělou ledovou plochou na
Nánňstí Svobody, ve dDech 22.11.2019-19.12.2019 pro sport a rekreaci
široké veřejnosti, zejména občanů města Vsetína.

2. Článek III., odst. l se mění takto:

Finanční příspěvek za plnění závaZku veřejné služby pro rok 2019, byl stanoven
na částku 14.750.000,- KČ, a to dle přílohy č. 2 Kalkulace nákladů a výnosů na
realizaci závazku veřejné služby pro rok 2019 označené jako ,,FinanČní plán
na rok 2019" (dále jen Kalkulace) s tím, že:

v nákladech Kalkulace (příloha č. 2 smlouvy) poskytovatel uvedl veškeré
očekávané:
a) náklady, které prokazatelně souvisí s výkonem veřejoé služby,
b) náklady na opravy, údržbu a technické zhodnocení objektů, které vyplývají ze

sjednaných nájemních smluv,
C) náklady na odpisy dlouhodobého majetku, který je nezbytný pro výkon

veřejné služby,
d) náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku sportovního charakteru,

který bezprostředně souvisí s výkonem veřejné služby,

ve výnosech Kalkulace (příloha č. 2 smlouvy) poskytovatel uvedl veškeré
očekávané výnosy vzniklé v souvislosti s výkonem veřejné služby.

3. Článek III., odst. 2 se mění takto:

Měsíční zálohová platba byla tak stanovena na částku dle níže uvedené tabulky s
tím, že platba za měsíc leden 2019 bude poskytovateli uhrazena do konce měsíce
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! ledna 2019. Platby za měsíce únor až prosinec budou poskytovány nejpozději do
5. dne kalendářního měsíce.

Stanovení výše měsíčních plateb v roce 2019
Měsíc výše platby
Leden 1.200.800 Kč
Únor 1.200.800 KČ
Březen ].200.800 KČ
Duben 1.200.800 KČ
Květen 1.200.800 Kč
Červen 1.200.800 KČ
Červenec 1.200.800 KČ
Srpen 1.200.800 KČ
září 1.200.800 Kč
Říjen 1.200.800 Kč
Listopad 1.200.800 KČ
Prosinec 1.541.200 KČ

Článek III.
Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy ze dne 08. 01. 2019 se nemění a zůstávají v
platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 08. 01. 2019 je zpracován ve třech
vyhotoveních, z nichž niěsto obdrží dva výtisky a poskytovatel jeden výtisk.

3. Tento dodatek č. l ke smlouvě ze dne 08. 01. 2019 nabývá platnosti dnem podpisu
obou smluvních stran.

4. Město potvrzuje, že změna předmětné snilouvy ze dne 08. 01. 2019 byla řádně
projednána a následně schválena Zastupitelstvem města Vsetína dne 04. 11. 2019,
č.j. 19/8/ZM/2019.

5. Příjenice bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování
informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále ,,registr smluv"). Příjemce souhlasí
se zpřístupněnini či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož
i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá
povinnosti zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek č. l k předmětné smlouvě ze dne
08. 01. 2019 před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen dle jejich pravé a
svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně
nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek jako
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celek ani Žádné jednotlivé ustanovení tohoto dodatku neodporuje dobrým
mravům. Autentičnost a platnost tohoto dodatku stvrzují smluvní strany svými
podpisy.

Ve Vsetíně dn, 20. '11. 2019

Za město Vsetín: 3 T, ,-·

'\\',,

'
k

starosta města

za Vsetínskou sportovní, s. ľ o.:

^jedtíatel společnosti
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