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Plzeňský kraj 
sídlo:    Škroupova 18, 306 13  Plzeň 
k podpisu smlouvy oprávněn:   JUDr. Marcela Krejsová, náměstkyně vykonávající 

funkci hejtmana Plzeňského kraje  
IČO:    70890366 
DIČ:   CZ70890366 
bankovní spojení:   Raiffeisenbank, a.s. pobočka Plzeň 
číslo účtu:                                           1063003350/5500 
 
na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace 
/dále jen „Poskytovatel“/ 
 
a 
 
Tělocvičná jednota Sokol Holoubkov 
sídlo:    XXXXXXXXXX 
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  Ing. Václav Kořán, starosta spolku 
   Jana Šnajdrová, jednatel spolku 
IČO:    68818831 
bankovní spojení:    XXXXXXXXXX 
číslo účtu:                                        XXXXXXXXXX 
Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 28498  
ze dne 1. 1. 2014.  
 
na straně druhé, jako příjemce finanční dotace 
/dále jen „Příjemce“/ 
 

uzavírají mezi sebou tento  

 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

č. 73/OKHE/2020 

 

I. 

Smlouva o poskytnutí dotace č. 73/OKHE/2020 

 ze dne 24. 5. 2020 se mění takto: 

 

1. článek II. odst. 4 zní nově:  

„Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci v období  
od jejího převedení na účet uvedený Příjemcem do 30. 4. 2021, pokud není v souladu s Pravidly 
dotačního programu dotace použita ke krytí nákladů předfinancovaných Příjemcem. Do 30. 4. 2021 
má být dosaženo stanoveného účelu dotace.  

 

2. článek V. odst. 3 věta první zní nově:  

„Příjemce je povinen předložit Poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace 
(daňové doklady) v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace, a to včetně všech 
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požadovaných příloh, zejména rozpis provedených prací s uvedením cen položek, ve lhůtě  
do 31. 5. 2021.   

II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytnutí dotace č. 73/OKHE/2020 jsou tímto dodatkem nedotčena 
a beze změn. 

2. Poskytovatel se zavazuje zveřejnit tento dodatek v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření. 

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle prosté 
omylu a donucení, nikoli v tísni, že dodatek není zdánlivým právním jednáním,  
že obě smluvní strany souhlasí s celým obsahem dodatku. 
 

III. 

Uzavření tohoto dodatku, kterým se prodlužuje termín realizace projektu, dosažení účelu dotace  
a termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu Rekonstrukce sprch a toalet v sokolovně 
TJ Sokol Holoubkov z dotačního programu „Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy, 
rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2020“, bylo schváleno usnesením Rady 
Plzeňského kraje č. 5415/20 ze dne 19. 10. 2020 dle ust. § 59 odst. 2 písm. a) zákona  
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění. 

 

V Plzni dne ................ V Plzni dne ................. 

 

Příjemce:  Poskytovatel: 

 

……………………….............. …………………………………   

Ing. Václav Kořán – starosta spolku 

 

 

 

................................................ 

Jana Šnajdrová – jednatel spolku  


