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D O D A T E K   Č.   1   

K   V E Ř E J N O P R Á V N Í   S M L O U V Ě  

č. OStRM/2017/148 ze dne 3.11.2017 
 

o poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města 

Mladá Boleslav na pokrytí výdajů spojených s pořízením závlahy pro fotbalové hřiště SKP, 

dále pořízením technického vybavení do kompresorovny čpavku na zimním stadionu a 

vybudováním rozcvičovny na zimním stadionu v Mladé Boleslavi 
 

uzavřený dnešního dne, mezi následujícími smluvními stranami:  

 

Statutární město Mladá Boleslav 

se sídlem: Komenského nám. 61, Mladá Boleslav PSČ 293 01 

IČO: 00238295, DIČ: CZ00238295 

Zastoupené MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále také „město“ nebo „poskytovatel dotace“) 

 

a 

 

Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.  

se sídlem:  Mladá Boleslav, Viničná 31, PSČ 293 01 

IČO: 281 68 151, DIČ: CZ 281 68 151 

Zastoupená:  Ing. Jiřím Bouškou, jednatelem společnosti 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130151 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále také „příjemce dotace“) 

 

 

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v článku  II. Čerpání dotace mění tak, že 

odst. 6. bude nově znít takto:                                                             
Čerpání dotace je možné nejpozději do 29. prosince 2017.  

odst. 7. bude nově znít takto: 

Příjemce dotace provede vyúčtování dotace nejpozději do 15. března 2018. Součástí vyúčtování bude 

prohlášení o tom, že doklady předložené k vyúčtování dotace nebyly použity také při vyúčtování 

dotací od jiných poskytovatelů. Vyúčtování bude obsahovat kopie faktur včetně zjišťovacího 

protokolu se soupisem provedených prací. Dále budou doloženy kopie smluv a objednávek, na základě 

kterých byly faktury vystaveny a doklady o zaplacení (výpis z účtu). 

odst. 8. bude nově znít takto: 

Nepoužité finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit na výše uvedený účet statutárního 

města Mladá Boleslav nejpozději do 31. března 2018. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. 

 

 

V Mladé Boleslavi dne:                                                            V Mladé Boleslavi dne: 

za město:                                                                                   za příjemce dotace:    

 

 

 

 

MUDr. Raduan Nwelati       Ing. Jiří Bouška 

       primátor města               jednatel 
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DOLOŽKA 

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) 

zákona o obcích schváleno Zastupitelstvem města Mladá Boleslav usnesením č. 4264 ze dne 

21. prosince 2017. 

 

V Mladé Boleslavi dne 22. 12. 2017 

 

 

 

……………………………………. 

Ing. Bohuslav Devátý 

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  

Magistrátu města Mladá Boleslav 

 

 


