
DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/0077/MMK ze dne 31.1. 2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Poskytovatel: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČO: 002 34 516
DIČ: CZ 002 34 516
zastoupen: Ing. Danem Jiránkem, primátorem města

(dále jen „Objednatel")

a

1.2. Příjemce: Kladno volejbal cz, z.s.,
se sídlem: Nad Bílými vršky 959, 272 04 Kladno
IČO: 02107449
zastoupen: Milanem Fortuníkem, předsedou

(dále jen „Příjemce")

(Poskytovatel a Příjemce společně jako „smluvní strany" a každý samostatně jako „smluvní
strana")

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2020 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na
podporu rozvoje sportu, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ze strany Poskytovatele
Příjemci a to za účelem podpory činnosti extraligového volejbalového klubu (dále jen
„Smlouva").

2.2. Smluvní strany tímto ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 7.2. Smlouvy uzavírají dodatek č. 1,
jehož účelem je snížení celkové výše dotace (dále jen „Dodatek").

2.3. Smluvní strany nahrazují původní znění čl. 2 odst. 2.1. tímto novým zněním:

„Poskytovatelse zavazuje příjemci na základě této smlouvy poskytnout dotaci v peněžní
formě ve výši 1.450.000,-Kč (slovy: jeden milion čtyři sta padesát tisíc korun českých)
účelově vázanou na činnost extraligového družstva mužů volejbalového klubu Kladno volejbal
cz, z.s. v roce 2020.

2.4. Smluvní strany nahrazují původní znění čl. 2 odst. 2.5. tímto novým zněním:

„Dotace podle bodu 2.1. této smlouvy bude poskytovatelem poskytována příjemci dle
následujícího splátkového kalendáře:



3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti zveřejněním v registru smluv.

3.3. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným, neúčinným, či
jinak obsoletním zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku účinná a v platnosti. Smluvní
strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné, či jinak obsoletní ustanovení tohoto Dodatku
ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu
ustanovení původního.

3.4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy ostatních
smluvních stran, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro
realizaci transakcí upravených tímto Dodatkem. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na
taková právní jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení účelu tohoto Dodatku a

Smlouvy.

3.5. Dodatek je vyhotoven ve dvou shodných vyhotoveních v českém jazyce, každé splatností
originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení Dodatku.



3.6. Smluvní prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, uzavírají jej ze své vážné
a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují
zástupci Smluvních stran své podpisy.

V dne A.A.L.... 2020 .V,...«...L...4...b...\.)..kd.ne...'../...i.......7...,2020

Kladno v

Kladno volejbal cz
volejbalový klub

i Nad Bílými vršky 959
272 04 Kladno - Rozdělov

IČ: 02107449 CVS: 2003509


