
HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU MAGISTRÁTU MĚSTA

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů"

č. smlouvy 2020/2053
uzavřený podle ustaň. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění

pozdějších předpisů
v souladu s ustaň. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Poskytovatel dotace:
Statutární město Hradec Králové
zastoupené: Mgr. Aleš Mokřen, vedoucí odboru
sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové
číslo účtu: 35-6523730237/0100

(dále jen poskytovatel)

Příjemce dotace:
OK Slavia Hradec
zastoupený:
sídlo/adresa: Nad Rybníky 2053/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové
IČ/datum narození: 03288978
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen příjemce)

Článek 1

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
„Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů" č. 2020/2053 ze dne 15.10.2020 (dále jen
„Smlouva"), a to formou písemného číslovaného dodatku.

Znění ČI. III. Smlouvy Účel dotace se ruší a nahrazuje takto:

WWW.HRADECKRALOVI ORG

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
TU 1420 495 707 111, E-MAIL: POSTA@>MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2ín
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Dotace je určena výhradně k úhradě nákladů příjemce souvisejících se sportovní přípravou a sportovní
činností sportovců, kteří jsou v kategorii dospělých v kolektivních sportech účastníky - České ligy klubů
dospělých (dále jen „projekt").

Doba trvání projektu (příprava a realizace): od 1.7.2020 do 31.8.2021
Termín realizace projektu: od 1.7.2020 do 30.6.2021

Celková výše předpokládaných uznatelných nákladů vynaložených na projekt činí 148 000 Kč dle
Žádosti o dotaci čj. MMHK/115305/2020 a MMHK/076929/2021.

Dotace celkem ÍOO 000 Kč
z toho

1. neinvestiční dotace celkem 100 000 Kč
z toho

sportovní materiál a vybavení 55 000 Kč
cestovné a dopravné 22 000 Kč
ubytování a stravování 11 000 Kč
startovně 12 000 Kč

Dotace je použita podle výše uvedeného rozpisu, pokud odchylka v čerpání jednotlivých položek
neinvestiční dotace celkem nepřesáhne 10 % stanovené hodnoty každé položky a zároveň částka
neinvestiční dotace celkem zůstane zachována. Navýšení mzdových prostředků na úkor jiné položky
není přípustné.

Článek 2

1. Dotace v celkové výši 100 000 Kč byla příjemci dotace již vyplacena.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel
a jeden příjemce.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hradec
Králové č. ZM/2021/1300 ze dne 30.8.2021.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti v nezměněném
znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že s tímto dodatkem výslovně souhlasí a uzavřely jej na základě vážné a
svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě včetně
metadat v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě neobsahuje
žádná obchodní tajemství.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku
č. 1 ke Smlouvě třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený
rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:
a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ:

00268810, ID datové schránky: bebb2in
b. OK Slavia Hradec Králové, z.s., Nad Rybníky 2053/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec

Králové, IČ: 03288978, ID datové schránky: mrb6y5s
vymezení předmětu dodatku smlouvy: dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace na vrcholový a výkonnostní sport - změna rozpisu využití poskytnuté dotace
cena: 100 000 Kč bez DPH
datum uzavření dodatku č. 1 smlouvy: datum podpisu dodatku č. 1 poslední smluvní stranou
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Dotace je určena výhradně k úhradě nákladů příjemce souvisejících se sportovní přípravou a sportovní 
činností sportovců, kteří jsou v kategorii dospělých v kolektivních sportech účastníky - České ligy klubů 
dospělých (dále jen „projekt").

Doba trvání projektu (příprava a realizace): od 1.7.2020 do 31.8.2021 
Termín realizace projektu: od 1.7.2020 do 30.6.2021

Celková výše předpokládaných uznatelných nákladů vynaložených na projekt činí 148 000 Kč dle 
Žádosti o dotaci čj. MMHK/115305/2020 a MMHK/076929/2021.

Dotace celkem ÍOO 000 Kč
z toho

1. neinvestiční dotace celkem 
z toho

100 000 Kč

sportovní materiál a vybavení 
cestovné a dopravné 
ubytování a stravování 
startovně

55 000 Kč 
22 000 Kč
11 000 Kč
12 000 Kč

Dotace je použita podle výše uvedeného rozpisu, pokud odchylka v čerpání jednotlivých položek 
neinvestiční dotace celkem nepřesáhne 10 % stanovené hodnoty každé položky a zároveň částka 
neinvestiční dotace celkem zůstane zachována. Navýšení mzdových prostředků na úkor jiné položky 
není přípustné.

Článek 2

1. Dotace v celkové výši 100 000 Kč byla příjemci dotace již vyplacena.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel 
a jeden příjemce.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hradec 
Králové č. ZM/2021/1300 ze dne 30.8.2021.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti v nezměněném 
znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že s tímto dodatkem výslovně souhlasí a uzavřely jej na základě vážné a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě včetně 
metadat v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě neobsahuje 
žádná obchodní tajemství.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku 
č. 1 ke Smlouvě třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený 
rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:
a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 

00268810, ID datové schránky: bebb2in
b. OK Slavia Hradec Králové, z.s., Nad Rybníky 2053/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

Králové, IČ: 03288978, ID datové schránky: mrb6y5s
vymezení předmětu dodatku smlouvy: dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace na vrcholový a výkonnostní sport - změna rozpisu využití poskytnuté dotace 
cena: 100 000 Kč bez DPH
datum uzavření dodatku č. 1 smlouvy: datum podpisu dodatku č. 1 poslední smluvní stranou
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povazuji za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.

V Hradci Králové dne
1 4 09 2021

V Hradci Králové dne 14. 09, 2021
. ,
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