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Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/0572/2020/OŠKMaT
uzavřené 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
IČ 00296643

(dále jen „poskytovatel“)

a

Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek
se sídlem: Novodvorská 667, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupená starostou Jiřím Zaoralem a jednatelkou Gabrielou Ondrouškovou
IČ 00494780

pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 28059
(dále jen „příjemce“)

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace č. S/0572/2020/OŠKMaT ze dne 5. 1. 2021 (dále jen „smlouva“):

1.1. Čl. III. odst. 2. písm. g) smlouvy nově zní takto:

„g) předložit finanční vyúčtování neinvestiční dotace osobně odboru školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku nejpozději do 26.1.2022,“

1.2. Čl. III. odst. 2. písm. k) smlouvy nově zní takto:

„k) realizovat účel, na který je dotace poskytnuta, nejpozději do 31.12.2021,“

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

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
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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  

16. zasedání dne 15. 9. 2021. 
 
 
 
Ve Frýdku-Místku dne ………………..     …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..    ………………………………………. 
Za poskytovatele       Za příjemce 
Petr Korč        Jiří Zaoral 
primátor        starosta 
 
 
 
 
 
 
       ……………………………………………….  
        Gabriela Ondroušková 
        jednatelka  
      
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 


