
HRADEC KRÁLOVÉsTRTuTÄRNI' MĚSTO HRAOEc KRÁLOvÉ, čEsKOsLOvENskÉ RRMÄOT 4:38, soz OO HRROEO KRÁLOvÉODBOR KULTURY, sRoRTUTcESTovNÍHo RUCHU MRGISTRÄTU MĚSTADodatek č. 1 k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí dotacez „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“Č. Smlouvy 2020/0108Uzavřená podle ustan. Š 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správníhořádu, ve znění pozdějších předpisův souladu s ustan. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisůI. Smluvní stranyPoskytovatel dotace:Statutární město Hradec Králově vzastoupené: Iˇng. Monikou Stayrovou, náměstkyní primátora.síˇdlo: Ceskoslovenské armády 408, 502 00 Hradec KrálovéIC: 00268810bankovní Spojení: Komerční banka Hradec Královéčíslo ÚČtu: 35-*6523730237/0100(dále jen poskytovatel) Příjemce dotace:StudentZone HK, z. s.zastoupený:sídlo/adresa: 500 03 Hradec Králové 3IC/datum narození:bankovní spojení:číslo účtu:(dále jen příjemce) Název projektu:Královéhradecký Majáles
Článek 1Smluvní strany se dohodly na následujících změnách veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z„Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ c. 2020/0108 ze dne 26.02.2020 (dále jen„Smlouva“), a to formou písemného číslovaného dodatku. Učelem změn Smlouvy je změna termínurealizace projektu a prodloužení doby realizace projektu v návaznosti na přijaté usnesení Radyměsta Hradec Králové c. RM/2020/398 „Administrace dotací poskytovaných dle Pravidel 5Ps ohledem na dopady nouzového stavu vyhlášeného vládou CR“.
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1.1. či. III. - Účel' dotace se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Dotace je určena výhradně k úhradě výdajů na realizaci projektu Královéhradecký Majáles, a to
konkrétně na pořádání studentských oslav v Hradci Králové, včetně Vdoprovodných akcí v rámci
studentského týdne v ulicích města a závěrečného open air koncertu v Simkových sadech.

Doba trvání projektu (příprava a realizace, časové období pro uznatelnost nákladů): od
01.09.2019 do 31.12.2020
Termín realizace: 16.09.2020

çelková výše předpokládaných uznatelných nákladů vynaložených na projekt činí 8.960.000 Kč dle
Žádosti O dotaci Čj. MMHK/119965/2019

vymezení výdajových položek, které lze z dotace hradit:

Dotace celkem 160.000 Kč
z toho:

1. Neinvestiční dotace celkem 160.000 Kč
z toho:

- Propagace hradeckých vysokých škol ve studentském týdnu 40.000 Kč
- Tisk a výroba propagačních materiálů 20.000 Kč
-fl Náklady na úklid (průběžný a závěrečný) a likvidací odpadu 100.000 Kč

Dotace je použita podle výše uvedeného rozpisu, pokud odchylka 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 celkem zůstane
zachována. Navýšení mzdových prostředků na úkorjine' položky není přípustné.

Pří změně struktury rozpočtu projektu, která by měla za následek překročení výše uvedené
desetiprocentní 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
15.09.2020.

1.2. v či. IV. Smlouvy - Podmínky poskytnutí a čerpání dotace se ruší odstavec 6. a
nahrazuje takto:

6. Dotace se poskytuje zálohově. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané prostředky dotace
na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy s variabilním symbolem čísla smlouvy
nejpozději do 28.02.2021.

1.3. v čl. VI. Smlouvy - Finanční vypořádání dotace .se ruší odstavec 1. a nahrazuje
takto:

1. Příjemce je povinen vyhotovit a zaslat Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Magistrátu
města Hradec Králové finanční vypořádání čerpání a použití dotace nejpozději do 15.02.2021
na příslušném formuláři, který je kdispozici na internetových stránkách Magistrátu města
Hradec Králové pod odkazem na výše uvedený odbor nebo si ho lze vyzvednout přímo na
tomto odboru. Finanční vypořádání bude obsahovat vyčíslení všech skutečně vynaložených
nákladů na realizaci projektu s vyznačením položek hrazených z poskytnuté dotace. Součástí
finančního vypořádání budou také kopie všech prvotních účetních dokladů hrazených
z poskytnuté dotace včetně dokladů o úhradě - výpisy z bankovních účtů, výdajové pokladní
doklady, a barevná fotodokumentace vypovídající o průběhu akce, s výjimkou finančního
vypořádání celoročních projektů, k němuž příjemce, který vede účetnictví, přiloží část účetního
deníku nebo hlavní knihy, dokládající zaúčtování veškerých dokladů souvisejících s finančním
vypořádáním dotace, opatřenou podpisem oprávněné osoby.

Článek 2

1. Poskytovatel dotaci ve výši 160.000 Kč na účet příjemce již poskytl.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden je určen pro příjemce a dva

pro poskytovatele.
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Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnostiv nezměněném Znění.Smluvní strany prohlašují, že s tímto dodatkem výslovně souhlasí a uzavřely jej na základěvážné a Svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se toostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomtopřípadě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinně novým ustanovenímplatným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšleněmu ekonomickému účeluustanovení neplatného/neúčinněho. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7zákona oˇregistru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právníchpředpisů Ceské republiky.Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registrusmluv (zákon o registru smluv), a poskytovatel je die § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvyse povinně uveřejř?ují prostřednictvím registru smluv.Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnemuveřejnění v registru smluv.Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě v plném znění.Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke Smlouvě neobsahuje žádná obchodni tajemství apříjemce souhlasí s uveřejněním s uveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě včetně metadatv registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je křádnému uveřejněnídodatku č. 1 třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplněnímetadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata vníže uvedeném rozsahu aprohlašují, že uvedený rozsah metadat: V- identifikace smluvních stran: StudentZOr?e HK, z. s., IC: 06891217, se sídlemKomenského 264/5, Hradec Králové, 500 03 HradecˇKrálové 3 a Statutární město HradecKrálové, IC: 00268810, ID DS: bebb2in, se sídlem Ceskoslovenské armády 408, 502 00Hradec Králové- vymezení předmětu dodatku: dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace naprojekt Královéhradecký Majáles- cena: 160.000 Kč bez DPH ›- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední Smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákonao registru smluv.10. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města HradecKráiové č. ZM/2020/728 ze dne 29.06.2020.v Hradci Králově dne 22 iíi. Zliłl] v' Hradci Králové dne 22, íÚ. ŽUŽŰ
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