
Dodatek č.1 
ke SMLOUVĚ 

o poskytnutí dotace č. 87/3201/2018 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy města Tábor 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY    
 

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
IČ: 00253014 
DIČ: CZ00253014 
bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx x.x.,  x.x  xx x xxxxxxxxxx x xxxx 
zastoupené  Ing.Michaelou Petrovou, místostarostkou  města  Tábor 
(dále jen poskytovatel)  
                                                          a 
E.ON  Triathlon team z. s., Sedláčkova 1717/18, 39002 Tábor  
IČO: 47268794 
Bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx x. x., x. xxxx xxxxxxxxxxxxxx       
Zástupce: xxx. xxxxxx xxxxxx 
Registrace: Krajský soud České Budějovice L 510 dne 1. 1. 2014      
(dále jen příjemce) 

 
 

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě č. 87/3201/2018 následovně 
 

v článku I. SMLUVNÍ STRANY  se nahrazuje následujícím textem  
 

Původní adresa příjemce 
E.ON  Triathlon team z. s., Krásná Vyhlídka 306, 39001 Tábor  
IČO: 47268794 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. účtu 701693399/0800       
Zástupce: Ing. Karel Hotový 
Registrace: Krajský soud České Budějovice L 510 dne 1. 1. 2014      
(dále jen příjemce) 
 
Nová adresa příjemce: 
E.ON  Triathlon team z. s., Sedláčkova 1717/18, 39002 Tábor  
IČO: 47268794 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. účtu 701693399/0800       
Zástupce: Ing. Martin Hotový 
Registrace: Krajský soud České Budějovice L 510 dne 1. 1. 2014      

(dále jen příjemce 

 

 
v článku IV. ÚČEL DOTACE A VÝŠE DOTACE se nahrazuje následujícím textem 

 
2. Poskytovatel poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši 225 270 Kč (slovy: dvě stě 
dvacet pět tisíc dvě stě sedmdesát korun českých). 

 



v článku V. UZNATELNÝ NÁKLAD se nahrazuje následujícím textem 
 

1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 2. 2018 do 
31. 12. 2018 (v závislosti na ukončení rekonstrukce plaveckého stadionu v Táboře),    

 

v článku VII. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE se nahrazuje následujícím textem: 

2. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace 
poskytnuta: 

c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 12. 2018. 
f) předložit poskytovateli na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování celého 
realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) 
zákona č. 250/2000 Sb., včetně kopií účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., a 
daňových dokladů dle zákona 235/2004 Sb., týkajících se dotace včetně dokladů o jejich 
úhradě. V případě, že předložené doklady nebudou splňovat náležitosti zákonů č. 563/1991 
Sb., a 235/2004 Sb., je poskytovatel oprávněn takové doklady z vyúčtování vyloučit,  
a to nejpozději 15. 2. 2019.  

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dotaci č.87/3201/2018 ze dne 19. 3. 2018 zůstávají 
nezměněny.  

Tento dodatek byl schválen usnesením č. 1289/39/18 na jednání zastupitelstva města 
Tábora dne 3. 9. 2018         

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
každá strana.  

 

V Táboře dne 26.9.2018            V Táboře dne 26.9.2018 

 

 

 

……………………………     ……………………… 

poskytovatel       příjemce 

 


