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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Prostějova

Níže uvedené smluvní strany

1. statutární město Prostějov, sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov,
IČO 002 88 659
zast.: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora dle plné moci ze dne 14.11.

2018;

(dále jen "poskytovatel")

2. Lukostřelba Prostějov, z.s., se sídlem U Stadionu 4669, 796 01 Prostějov,
IČO 227 12 615
zast. Magdou Robovou, předsedkyní spolku
bankovní spojení:
spolek, veden pod
(dále jen "příjemce")

uzavřely tento Dodatek č. 1

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek III. Použití a účel dotace odstavec 1, 2 a 3
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova č. PVMU
83878/2021 60, uzavřené dne 24.06.2021:

Článek III. odstavec 1) se nahrazuje tímto zněním:
Dotace je účelově vázána na nákup materiálu v souvislosti s přístavbou zázemí
k stávající hale na pozemku Lukostřelby (sociální zázemí - toalety sprcha,
technická místnost, šatna, místnost pro nářadí) a realizovat práce na výstavbě na
DPP, DPČ;

Článek III. odstavec 2) se nahrazuje tímto zněním:
Příjemce je povinen poskytnutou dotaci použít v souladu se sjednaným účelem
nejpozději do 30.06.2022;

Článek III. odstavec 3), se nahrazuje tímto zněním:
Příjemce je oprávněn použít dotaci na úhradu nákladů odpovídajících účelu
a dalším podmínkám užití dotace dle této smlouvy, které mu vznikly v období
od 01.01. 2021 do 30.06.2022.



2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek VI. Práva a povinnosti příjemce odstavec 7), věta
první, která se nahrazuje tímto zněním:
Příjemce je povinen předložit nebo zaslat poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace
prostřednictvím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova, a to nejpozděii
do 31.07.2022.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. O majetkoprávním úkonu, který je předmětem tohoto Dodatku č. 1 rozhodlo
Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne 07.09.2021
usnesením č. 11187.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně, vážně a
srozumitelně, bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze
smluvních stran a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží
dvě vyhotovení a příjemce dvě vyhotovení.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).
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