
*l.“ :.HRADECKRÁLOVÉsrATurAaNlMĚSTOHRADECKRÁLOVÉ,česxosmvsnsxé ARMÁDYnos,502naHRADECKRÁLOVÉODBORKULTURY,SPORTU—PíCESTOVNÍHORUCHUMAGISTRÁTUMĚSTA
Dodatek č . 1k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotacez „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“č. smlouvy 2021/0108uzavřená podle ust. 5 10a zákona c. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, veznění pozdějších předpisů a ust. &159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve zněnípozdějších předpisův souladu s ust. 5 35 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve zněnípozdějších předpisů1. Smluvní stranyPoskytovatel dotace:Statutární město Hradec Královézastoupené: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor městasídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec KrálovéIČO: 00268810bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Královéčíslo účtu: 35-6523730237/0100(dále jen poskytovatel)
Prvureomce dotace:Garda města Hradce Králové, :. s .zastoupený:sídlo/adresa: HradecKrálovéIČO/datum narození:bankovní spojení:číslo úč tu :(dále jen příjemce)
Název projektu:155 . výročí bitvy u Hradce Králové - Kóníggrěitz 1866

Článek 1Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z„Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ č. 2021/0108 ze dne 17.02.2021 (dále jenWWW.HRADECKRALOVEDRG..,-fMAGISTRÁTMĚSTAHRADECKRÁLOVÉ,ČESKOSLOVENSKÉARMÁDY 403 502no HRADECmátovéTEL.:+420 495107 111. mnm.: Posmennnk.cz'. E-PODATELNA:EpoDATELNAoMMHk.cz. 10 DATOVÉscuuánxv: het ln1/3



„Smlouva'l), a to formou písemného číslované-ho dodatku. Účelem změn Smlouvy je změna rozpisu
využiti poskytnuté dotace.

Znění čl. III. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Dotace je určena výhradně kúhradě výdajů na realizaci projektu 155. výročí bitvy u Hradce
Králové - Kóniggrátz 1866, a to konkrétně na pořádání vzpomínkových akcí v Hradci Králové a na
Chlumu.

Doba trvání projektu (příprava a realizace projektu, časové období pro uznatelnost celkových nákladů):
od 0 1 . 0 1 . 2 0 2 1  d o  3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Doba realizace projektu (konkrétní termín nebo časový interval, ve kterém se projekt uskutečníj:
od 02.07 .2021  do 03.07 .2021

Celková výše předpokládaných nákladů vynaložených na projekt dle Žádosti o dotaci
č j .  MMHK/141346/2020 činí 1 2 8 0 0 0 0  Kč

Při změně účelu dotace a dalších podmínek stanovených v tomto  č lánku (změna názvu, změna
termínů, rozsahu a místa konání projektu) mus i  příjemce požádat o uzavření dodatku k této smlouvě
do 5 dnů  ode dne, kdy se příslušnou okolnost dozvěděl.

Vymezení nákladových položek, které lze z dotace hradit:

Neinvestiční dotace celkem 550.000 Kč
z toho:
— Kulisy, dekorace 15.000 Kč
- Výstrojní součásti 10.000 Kč
- Střelný prach 25.000 Kč
- Strava 25.000 Kč
— Historické jednotky 200.000 Kč
— Ozvučení, moderace 30.000 Kč
-— Scénář, režie, dramaturgie 30.000 Kč
- Produkce — technické zajištění 100.000 Kč
— Kulturní program, zahájení v Hradci Králové 50.000 Kč
- Propagace 40.000 Kč
— Pyrotechnické práce 20.000 Kč
- Technické služby 5.000 Kč

Dotace je použita podle výše uvedeného rozpisu, pokud odchylka včerpáni jednotlivých položek
neinvestiční dotace celkem nepřesáhne 20 % stanovené hodnoty každé položky a zároveň částka
neinvestiční dotace celkem zůstane zachována. Navýšení mzdových prostředků na úkor j iné položky
není přípustné.

Článek 2

1. Poskytovatel dotaci ve výši 550.000 Kč na účet příjemce již poskytl.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden je určen pro příjemce a dva

pro poskytovatele.
3 .  Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti v nezměněném

znění.
4 .  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.
5.  Je- I i  nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné č i  neúčinné, nedotýká se to ostatnich

ustanovení této smlouvy, které zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v t o m t o  případě
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zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/úč inným,které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveníneplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle 5 7 zákona oregistru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů Českérepubliky.Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj . vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv(zákon o registru smluv), a poskytovatel j e dle 5 2 cit . zákona subjektem, jehož smlouvy sepovinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.Dodatek vstupuje vp la tnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnemuveřejnění v registru smluv.Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě v plném znění.Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke Smlouvě neobsahuje žádná obchodní tajemství apříjemce souhlasí s uveřejněním s uveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě včetně metadat v registrusmluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.Die & 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, j e k řádnému uveřejnění dodatkuč. 1 třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvnístrany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsahmetadat:- identifikace smluvních stran: Garda města Hradce Králové, 2. 5., IČO: 42194903, se sídlemVelké náměstí 1 /3 , 500 03 Hradec Králové, IDvdatové schránky: z3k63kg a Statutární městoHradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Ceskoslovenské armády 408, 502 00 HradecKrálové, I D datové schránky: bebb2ln- vymezení předmětu dodatku: dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace naprojekt 155. výročí bitvy u Hradce Králové - Koniggrátz 1866 - změna rozpisu využitíposkytnuté dotace- cena: 0 Kč- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona oregistru smluv.10. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hradec Královéč. ZM/2021/1300 ze dne 30.08.2021.VHradciKrálovédne 20. 10. 2021 VHradciKrálovédne 2U '10' 2021
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