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Dodatek č.1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/0694/2020/OŠKMaT

uzavřená podle ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.

Smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupené primátorem Petrem KORČEM
IČO: 00296643
č. bankovního účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

a

EEvvoolluuttiioonn BBrrootthheerrss ss.. rr.. oo..
ssee ssííddlleemm PPoottooččnníí 33118800,, FFrrýýddeekk,, 773388 0011 FFrrýýddeekk--MMíísstteekk
zzaassttoouuppeennáá jjeeddnnaatteelleemm MMggrr.. MMiirraaiieemm NNAAVVRRÁÁTTIILLEEMM
IČO: 06589405
č. bankovního účtu:
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72493
(dále jen „příjemce“)

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace č. S/0694/2020/OŠKMaT ze dne 18. 1. 2021 (dále jen „smlouva“)

1.1. Ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy nově zní takto:
„3. Předpokládaný termín akce: 9. 7. a 10. 7. 2021 (náhradní termín 24. 9. až 26. 9.

2021),
místo konání: areál textilky Slezan 08, ul. Staroměstská, Frýdek-Místek,
charakteristika akce: open air festival hudebníků z české a slovenské hudební
scény, obohacený o speak-up zónu, relax zónu, busking stage (představí se místní
mladí talenti) aj.“,

1.2. Ustanovení čl. III odst. 2 písm. g) smlouvy nově zní takto:
„g) předložit finanční vypořádání neinvestiční dotace odboru školství, kultury, mládeže

a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku nejpozději do 14. 12. 2021,“

1.3. Ustanovení čl. III odst. 2 písm. j) smlouvy nově zní takto:
„j) realizovat účel, na který je dotace poskytnuta nejpozději do 14. 12. 2021,“

1.4. Ustanovení čl. IV písm. a) smlouvy nově zní takto:
„a) vznikl v období realizace účelu, na který je dotace poskytnuta, tj. v období

od 1. 1. 2021 do 14. 12. 2021,“

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
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III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží dvě 

vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení. 
 
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní 

strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na jeho  

15. zasedání konaném dne 16. června 2021. 
 
 
 
Ve Frýdku-Místku dne ………………….   ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
……….………………………......................                   ..….…………………………….………………………. 
     Za poskytovatele:                      Za příjemce:  
     Petr KORČ         Mgr. Mirai NAVRÁTIL 
     primátor                                                                        jednatel 
 
 
 
 
 
   
 
 


